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Husudvalgsmøde Bio Huset 

 

Til stede:  

Maria Harder; Bygningsadministrationsleder 

Michael K. Therkildsen; Driftsinspektør STBYG6 

Rikke Marcussen; kontorassistent STBYG (referent) 

David; Biologisk Fredagsbar 

Natasha; Molekylær medicinsk forening (MMF) 

Jonas; Die Rote Zone (næstformand) 

Hannah; Biologisk fagudvalg og Tutorforeningen 

  

Fraværende: Pia Møller og Peter Funch 

Referat 

1. Præsentation 

2. Godkendte foreninger til brug af Biohuset 

3. Nyt fra Bygningsservice 

4. Hvordan er det gået siden sidst? 

5. Hjemmeside 

6. Næste møde d. 6. februar kl. 12:30 - 14:00 

7. Evt.  

 

 

1. Præsentation 

Kort præsentation fra hver af medlemmerne af Biologiens Hus.  

 

2. Godkendte foreninger til brug af Biohuset 

Liste over godkendte foreninger vedlægges referatet. 

Biodart, Biobio og Lommeulken fjernes fra listen.  

Det understreges, at der ikke må afholdes private fester i Biohuset.  

 

3. Nyt fra Bygningsservice 

Rengøringen: 

 Rengøringen har nævnt at tingene skal stilles på plads igen efter lån af rengø-

ringsvogn. Fredagsbarerne benytter ikke vognen, det besluttes derfor at vognen 

ikke skal stå fremme.  

 Rengøringen gør også opmærksom på at man skal huske at stille møbler tilbage 

hvor de kommer fra. Det er ikke rengøringen, der skal ikke stille møblerne på 

plads.  

Der skal en kulturændring til, for at alle stiller møbler på plads efter brug. Det 

bliver en udfordring, pga. så mange brugere af huset.  
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Bygningsservice: 

 Kloakproblemer er ordnet og derfor ikke flere lugtgener 

 Forespørgsel fra Die Rote Zone ang. mere lagerplads kan ikke imødeses. Hannah 

undersøger om der kan flyttes rundt, da hun mener der kan afgives plads et andet 

sted fra.  

 Husk at melde ind på Servicemail, hvis der er nogle driftsproblemer så vil driften 

tage sig af det.  

 Driftsinspektør, Michael Therkildsen, opfordrer til at der bliver holdt øje med 

personbelastningen, da han tidligere har oplevet for mange deltagere ved arran-

gementer. Konsekvensen kan desværre være at alkoholbevilling bliver frataget. 

Man kan søge brandvæsenet om at bryde personbelastningen fem dage før arran-

gement. Michael giver Maria yderligere oplysninger der vil blive skrevet ind i 

procedurerne.  

 

4. Hvordan er det gået siden sidst? 

 Det er ikke længere et stort problem med kiler ved dørene ved festerne. 

 Glasbrudsdetektor er ikke længere et problem, den vil blive slået fra under fre-

dagsbarerne. Vagten skulle derfor ikke længere dukke op pga. alarmer.  

 Marias opgave omkring procedurer bliver prioriteret op 

 Mange medicinstuderende i Huset. De studerende bliver stadig vist rundt. Der er 

blevet hængt sedler op at huset er for ST Studerende og primært biologi- og mo-

lekylærbiologi studerende. Der forsvinder kopper fra køkkenerne, men nu er der 

blevet doneret kopper med navn på i håb om at de ikke længere forsvinder. Det 

forslås at der bliver lavet adgangskontrol på spidsbelastede perioder. Det er ikke 

et ønske fra de studerende lige nu. 

 Gammelt computerrum: Det ønskes at det bliver lignende MAT –Lab, tavler på 

hjul som skillevægge med flere borde. 5 bordsæt med 6 stole. Hylder med bøger 

til fri brug. Billeder skal hænges op af driften. Computerne bliver aldrig brugt af 

studerende. Printer må gerne blive stående. Maria går videre med det til Byg-

ningschefen.  

 Forespørgsel: Udskiftning af hjørnesofa og sofabord: Må gerne skiftes ud, så 

længe brandvejen er fri. Skal der noget væk, tages der fat i driften.  

 Må man booke Zonen? Booking af Zonen foregår gennem Maria Harder. Er man 

på listen får man lov, ellers ikke. I eksamensperioder må man ikke låne Zonen. 

Udlån skal ikke foregå gennem institutterne. Dette skrives også ind i procedu-

rerne.  

 Så længe arrangementer er studierelevant og arrangeret af nogle der er godkendt 

på listen, må man være der. Det skal være brugere af huset der deltager.  

 Zonen har været låst af i weekenderne, da det har været oplevet at holde fester. 

Det besluttes at det er låst af i weekenden på nær i eksamensperioder. Husk at 

sætte sedler op med information.  

 Der er blevet flyttet på møblerne i Zonen så det står mere hensigtsmæssigt. Der 

er blevet taget hensyn til brandvejene.  
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5. Hjemmeside 

ST Bygningsservice er i gang med at udvide deres hjemmeside, hvor oplysninger om 

Biohuset vil komme til at ligge.  

Det forventes at være klar inden årets udgang. Der gives besked når hjemmesiden er 

klar.  

Der ønskes en kontaktliste på hjemmesiden over, hvem der skal kontaktes ved di-

verse ting. Bemærk: undervisningslokaler skal gå igennem instituttet.  

 

6. Næste møde d. 6. februar kl. 12:30 

Der sendes indbydelse ud nogle uger inden.   

 

7. Evt.  

 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 


