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Mødereferat – Arbejdsmiljøgruppe (AMG)
Mødedato:
Sted:

06.01.2022
Munkebo

Deltagere:

Jimmi Heide Hansen (JHH), Janni Kjær (AMR fravær pga. corona),
Ole Lehrmann (OL), Mads Lehrmann (ML)

Kopi til:

Deltagere, relevante medarbejdere og ledere, QHSE manager

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Håndtering af hændelser
• Ulykker
• Tæt-på ulykker
• Psykisk arbejdsmiljø
• Miljøuheld
4. Sygefravær
5. Miljø- og arbejdsmiljørunderinger
6. Arbejdsmiljøgruppens opgaver
• Arbejdsprocesser
• Stoffer og materialer
• Tekniske hjælpemidler
• Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.
7. Uddannelse, træning og oplæring
8. APV og instruktioner
9. Beredskab
10. Efterretninger og forslag til AMU
11. Eventuelt

Næste møde:

02.03.2022

Side 1 af 4

2.1.5 Arbejdsmiljøgruppen mødereferat
Gyldig fra:
Version:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

3.

Håndtering af hændelser

02-03-2022 08:28
14.0

Udarbejdet af:
Godkendt af:

LK
LK

Afvigelse 51:
Beskrivelse: Overskuds materialer er igen læsset af i uld skuret.
rør skåle, iso batts, Armaflex, ventilations fittings og gamle murespande
Korrektion: Projektledere og montører skal ikke læsse overskuds materialer af i uld skuret.
Årsag: Tilsyneladende ikke kendskab til, at dette ikke er ok.
Korrigerende handling: CS følger op på, at denne praksis er ophørt.
3.1

Ulykker

Ingen ulykker i perioden.
Tæt-på ulykker

Tæt-på ulykker - Afdeling 35 - Årsagsanalyse
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Havde arbejdets organisering og planlægning indflydelse

Var vedligeholdelse og/eller orden og ryddelighed mangelfuld

Var faglige og/eller sikkerhedsmæssige kompetencer
utilstrækkelige

Havde arbejdsstedets indretning betydning for hændelsen

Indvirkede materialers art eller form

Havde de tekniske hjælpemidler/maskiner/værktøj indflydelse

Var de tekniske/administrative sikkerhedsforanstaltninger
mangelfulde

Var der forholdsregler som blev tilsidesat (Adfærd)

Var der forhold som stress, træthed mv.
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Tæt på ulykke 119:
Beskrivelse : Manglende stillads planke = nedstyrtnings fare.
Årsag : Stilladsplanken var demonteret pga. pladsmangel til en given opgave, og vedkomne havde
ikke afspærret dette område godt nok.
Forbyggende handling : Der blev etableret den fornødne afspærring, indtil stilladset kunne samles
igen.
Tæt på ulykke 120:
Beskrivelse: Luft slange er ikke ryddet op efter brug.
Korrigerende handling: Ryd op når man er færdig med en opgave.
Årsag: forglemmelse.
Forbyggende handling: Italesæt ved næste tavler møde

Tæt på ulykke 121:
Beskrivelse: Paller med troldtekt plader er stillet foran brandtrappe.
Korrigerende handling: Paller skal flyttes ud så de ikke står i det gule mærket område foran
brandtrappen.
Årsag: Ukendt
Forbyggende handling: Dialog med eksterne håndværkere

Tæt på ulykke 122:
Beskrivelse: Flere plade containere er så overfyldt at plade rester stikker op over kanterne
Korrigerende handling: Tøm containeren hvis den er overfyldt
Årsag: Dovenskab
Forbyggende handling: Italesætte det endnu engang til tavle møde

Tæt på ulykke 123:
Beskrivelse: Paller står i gang areal uden afmærknings kegle omkring den. med risiko for at man kan
snuble/snit skade.
Korrigerende handling: Paller skal flyttes væk fra gang areal eller der skal sættes afmærknings kegle
op, for at synliggøre pallen placering.
Årsag: Ukendt
Forbyggende handling: Næsten gang en palle skal stå i gang arealet skal den afmærkes med orange
kegle.
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Psykisk arbejdsmiljø

Intet at bemærke
3.3

Miljøuheld

Intet at bemærke
4.

Sygefravær

5.

Miljø- og arbejdsmiljørunderinger

SL2 arbejdsmilijørunderingen havde fokus på orden og ryddelighed (på trods af indvendig
renovering af hal 1,2 og 3)
SL8 arbejdsmilijørunderingen havde fokus på ordren og ryddelighed og el-værktøj
6.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

6.1

Arbejdsprocesser

Ulden: Apv for uld arbejde skal udarbejdes i forbindelse med indtruktion/bruger manual til uld
skæreanlægget.
Der fortages også en støj måling i ulden når suger og maskine er i produktion.
SL2: Apv skal gennemgås efter endt renovering/ omflytning af arbejdes stationer og lydhus.
6.2

Stoffer og materialer

6.3

Tekniske hjælpemidler

ML undersøger pris på brugt el- stabler til SL2
6.4

Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.

Husk at tjekke el-værktøj inden 2022
7.

Uddannelse, træning og oplæring

8.

APV og instruktioner
SL2 Produktions apv gennemgås.

9.

Beredskab

10.

Efterretninger og forslag til AMU

11.

Eventuelt

11.1

Næste møde
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