
 

Referat  
Arbejdsmiljødrøftelse  18. juni 2019 
 

 
Mødedeltagere: 
Henning Niemann Leder af AMO 
Jim Nielsen  Arbejdsleder 
Kenneth Ejsenhardt  Arbejdsleder 
Claus Lindberg Sikkerhedsrepræsentant  
Kenneth Andersson Sikkerhedsrepræsentant DTU 
Niels Clausen  Sikkerhedsrepræsentant By & Havn  
Brian d’Hermilly Sikkerhedsrepræsentant COOP mv. 
Camilla Brøns Referent/sikkerhedsmedarbejder  
 
Referat sendes også til: 
Anders Gibsholm  Installatør  
Kim Rosenstrøm  Tillidsmand 
 

 
 

1. Velkommen  
JN byder velkommen og ridser dagsorden op. 
Der er gået for længe siden sidste officielle møde. Han understreger at vi skal have styr på reglerne 
for sikkerhedsarbejdet, antal møde, regler omkring valg af repræsentanter mv.  
Nuværende sikkerhedsrepræsentanter er ikke valgt korrekt, det bedes de klare på næste klubmøde. 
APV skal opdateres. 
Arbejdstilsynet skal kunne tilgå vores APV så nemt som muligt, der ønskes gæstekode til APV på 
hjemmesiden. 
Nyt kemisystem, KE forklarer nærmere. 
Aus /Laus planlægges. 
 

2. APV 
APV skal opdateres, KE & CB gør det klar til gennemgang ved nyt møde slut august. 
 

3. Kemi 
KE fortæller at vi har fået nyt system for vores kemi. Der er sendt en mail ud til alle medarbejdere 
med vejledning. (måske også på intra?) 
Skabet med div. Kemi er opsat og vedligeholdes af Würth, alle medarbejdere opfordres til at bruge 
Würth produkter, så holder de alt opdateret produktbrugsanvisninger mv. inkl. værnemidler. 
 

4. Aus/L-aus  
Aus/L-aus er ikke lovpligtigt men vi vil stadig gerne afholde aus og førstehjælpskursus. 
Måske kan vi bruge den underviser der var fra Solar tidl. i år? 
KE. Forslår at vi også underviser i standsning af blødninger og lign. skader. 

 
5. Stiger 

Carl Ras arrangerer kursus, Avanti kommer her. 
Gennemgang og service så de kan mærkes og godkendes. Find dato efter sommerferien. 



 

Der skal være en klar procedure for service og godkendelse, stiger skal mærkes med efterset dato-
klistermærke. 
HN fortæller at flere stiger er mærkede med Nanolink. 
NC fortæller at nogle stiger taber proppen når GPS er sat i. 
BDH siger at krogen er væk på stiger, spørger om der er en anden løsning. JN fortæller at den er 
fjernet af sikkerhedsmæssige årsager.  
 

 
6. Elværktøj 

Medarbejdere skal selv sørge for at servicere og godkende deres værktøj efter producentens 
anvisning. 
Firmaet er forpligtet til at kalibrere og teste eurotestere. 
 
KA siger at vi på det seneste AMU kursus lærte at medarbejdere skal vide hvor længe man må bruge 
alle slags værktøj, stå på stiger og bruge div. Værnemidler. Hvordan løser vi det? 
Måske plancher? Det findes en fra Makita vedr. brug af elværktøj. 
Skal det stå på selve værktøjet? 
 

7. Hjælp til system  
HN spørger om vi evt. skal have noget hjælp udefra til AMO, evt. fra Tekniq el. BA? 
 

8. Sikkerhedsveste 
Kravet til sikkerhedsveste er kl. 3, vores er kl. 2. 
 

9. Rotte-syge 
KA fortæller at på AMO kurset lød det som om det var ekstremt farligt, men ingen har hørt om nogen 
der har været ude for det. 
Hvad gør vi, skal vi gøre noget? Orientere? 
 

10. Personlige værnemidler 
Der er indkøbt ny faldsikring. 
Div. Personlige værnemidler, masker, handsker mv. er i skab fra Würth. 
 

11. Biler 
Der mangler førstehjælpskasser, øjenskyld og brandslukkere i nogle biler. 
HN siger at de kan udleveres herfra. 
 

12. Siden sidst 
Der er konstateret asbest på DTU. Det blev håndteret af asbestfirma. Efterfølgende er alle 
medarbejdere blevet orienteret herom, samt om hvad de skal være opmærksomme på, hvordan det 
kan undgås f.eks. vist hvordan man genkender en asbest-plade. Der er også talt med tømreren om at 
tænke over placering. 
Der er høj risiko for asbest på DTU og der er igen sat ekstra fokus på det i personalegruppen. 
 

13. Diskussion om styrkelse af opmærksomheden omkring sikkerhed. 
Forslag: 
Opfriskning af div. regler til hele personalegruppen løbende over året. 
Understregning af at sikkerhed for egen skyld også eget ansvar. 
Løbende minikurser eller quiz for alle. 
E-learning for nye medarbejdere. 
Kahoot efter kurser eller ifm. firmamøde. 



 

 
14. Ulykker 

Der har været flere småulykker, de vedlægges med referat. 
 

15. Nærved ulykker  
Diskussion om hvordan vi formidler det så vi kan lære af det. 
Er det stadig pinligt at sige at man har været tæt på at kommet til skade? 
Kan vi lave nogle retningslinjer der beskriver hvad der er relevant? 
Hvor går grænsen? Sår, rifter, stød? 
 
 

16. Lærlinge & nye medarbejdere 
Diskussion vedr. en slagt intro-sikkerhedskursus online til nye medarbejdere. 
 
 

17. Trivsel  
Der er kommet nye regler vedr. arbejdsgiverens pligt til at sikre det psykiske arbejdsmiljø. 
Hvordan sikrer vi at arbejdsmiljøet er ok? 
Evt. en slags buddy-ordning for nye lærlinge? 
 
 

18. Opsummering af handleplan for AMO 2019-2020 

• Officielt valg af sikkerhedsrepræsentanter. 

• Udarbejdelse af ny APV, møde slut august. 

• Aus /L-aus & førstehjælp planlægges. 

• Arbejde med temaer/fokusområder. 

• Bedre og mere kommunikation til medarbejderne om ulykker & nærved-ulykker. 

• Opret gæstekode til arbejdstilsynet til APV på hjemmesiden. 

• Find dato for stigekursus med Avanti/ Carl Ras efter sommerferien. 
 

19. Næste møde 
Gennemgang af APV, planlægges til slut august.  

 
________________________________________________________________________________________ 
 
Tilføjelser og rettelser modtages gerne. 
/CB 
 

 


