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Referat fra møde i Husrådet for Bytoften
Mai Bjørn Sønderby, Hanne-Mette Østergaard Buhl, Lene Pedersen, Britta Bech Jørgensen,
Elin Ingerlise Thorup, Gitte Kiel (ref.) og Martin Højgaard Jensen
Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen og Lis Bang Troelsen.
Onsdag den 23.11.2016 kl. 8.30-10.00
Mødelokale 3, Bytoften.

1.
APV’en:
Aftaler/orientering om, hvad i APV’en der håndteres
centralt, og hvad de enkelte MED-udvalg/afdelinger
håndterer.

Martin Jensen og Lis Troelsen har udarbejdet samlet
overblik over alle afdelinger på Bytoften og BCV
vedr. focusområderne indeklima, rengøring og
akustiske forhold, således at disse kan håndteres
centralt. Der sættes ligeledes focus på køretøjsindstilling og IT.
Focusområderne sendes til behandling i Hoved-MED,
og forventes derfra at gå videre til Fælles-MED vedr.
Administrationen, der udarbejder handleplan.

2.
Temperaturen aktuelt:
 Kultur & Fritid: Oplever stadig træk/kulde
 Social & Sundhed: -do IT-afdelingen –do Økonomi, 1. sal: Oplever det er for varmt

Temperaturen blev drøftet.
Martin undersøger, om tidspunkt for natsænkning af
temperaturen søndage kan ændres, således det er
varmere mandag morgen.

3.
Kantineforhold:
1. Ønske om ekstra mikroovn i kantinen (Social &
Sundhed / Politik & Analyse)
2. Der mangler ofte bestik, glas m.m. på modsat side
af ”buffet-siden” i kantinen (Økonomi)

4. Diverse:
1. Status på pc-holdere (Børn & Læring)
2. Bordopstillingen i Mødesalen: Bordene må IKKE
flyttes – kablingen til højttalere m.v. ødelægges når
der rykkes i dem! (Martin)
3. Opfølgning om sidste mødes snak om evakueringsplan. Brandvæsenet har ikke nogen krav til
opstilling, bare man står så man sikrer, at der let

Martin opfordrer til, at kun en enkelt person i
afdelingen giver besked til ham, når der er problemer
med temperaturen, og at problemerne meldes ind
løbende.
1. Der er fortsat behov for en ekstra mikroovn i
kantinen. Martin afklarer med Lone.
2. Martin drøfter problemet med kantinen.
Der var forslag om anden placering af afrydningsvognen, således der ikke opstår kø ved indgangen til
kantinen.
Kantinen har fornyet sine oplysninger på Vores
Varde. Se link:
http://intranet.vardekommune.dk/hjaelp-til/praksispaa-raadhusene/kantinen.aspx
1. Martin og Lene Pedersen følger op på PCholdere i Børn og Læring.
2. Bordet foran storskærmen samt de to skråtstillede direktørborde i Mødesalen må ikke
flyttes, p.g.a. kabling til højttalere, der går i
stykker.
3. Martin orienterede om dialog med
Brandmyndighederne om flugtveje m.v..
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kan optælles/afrapporteres afdelingsvis og træder
til side når udrykningskøretøjerne kommer. Vi
drøfter i fællesskab om vi skal ændre planen og i så
fald hvordan.
5. Eventuelt

Martin udarbejder nyt forslag til flugtveje og
afdelingsvise samlingssteder på pladsen foran
hovedindgangen.
Martin orienterede om, at man er i færd med at
anskaffe ny mikrofon (headsæt) til kantinen.
Talegengivelse:
Talegengivelse og de gener det giver med høj tale i
kontorlandskab blev drøftet.
Det aftaltes, at Martin og Lis medtager emnet som
akustikmæssigt bekymringspunkt i Fælles-MED for
Administrationen.
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