
 
 
 
 
 
Kvartalsmøde, den  

24. maj 2012, kl. 11.00 – 13.00 
  i mødelokale ved Carstens kontor 
 
Mødt:  Alle medarbejdere 

Carsten (CRJ) 
Kristian (KEL) 
Eva (EN) 
 

Afbud:  Bjørn 
Referent:  KEL 
 
 
 
 
 
Dagsordenspunkter: 

1. godkendelse af dagsorden (og evt. referat) 
2. orientering fra Carsten 
3. status på opgaver, herunder 

• Arbejdsmiljø 
*    Arbejdsmiljøorganisation (AMO) 
*    APV-handlingsplan 2012 
*    Maskinsikkerhed 

• Sikkerhed 
• Miljø 

4. frokost & eventuelt 
 

 



 
 
 
ad 1. – godkendelse af dagsorden (og evt. referat) 
Deltagerne godkendte dagsordenen. Referatet blev godkendt med følgende 
bemærkninger fra Carsten: 

• ny el-affedter på 10.000 ltr. ; anoder stadig grønne, men virker OK 
• stadig defekte afdækninger, men de fleste er OK. Ny afdækning ved bad 11 

(Grundfos) skal laves. Skyllegardiner mangler stadig – Robert laver liste 
• nye bærestropper er anskaffet; de gamle er smidt ud; Robert tjekker 
• kranbanen stadig ikke OK (trækstænger + diverse wirer / ledninger ved små 

kar). Kontakt Herbst; ansvar CRJ 
• bad 26 oser; drift: fokus på kugler og dækvæske; anlæg: udsugning justeres 
• skyllegardiner/plader i bagkant af krombade laves; plan liste + ansvar: CRJ 
• husk at medsende dokumentation (måleskemaer) til kunderne sammen med de 

færdigbehandlede varer; Ansvar: alle – det er vigtigt 
• alle skal skrive sig på ferieplanen 

 
 
ad 2. – orientering fra Carsten (og evt. Kristian) 
Carsten gav følgende orientering: 

• bad 7 på 17.000 ltr. har fået ny indvendig kappe 
• sumpen skal have ny indvendig foring; afventer opmåling + ordre 
• bad 10 på 2.800 ltr. har fået ny indvendig kappe 
• bad 11 på 5.800 ltr. skal ombygges mhb på at øge kapaciteten fra 12.000 til 

18.000 rotorer per år (min 100 rotorer per døgn). Nichro totalleverandør for G. 
med ansvar for indkøb på 2,5 – 3 mill per år hos ny underleverandør. Rotorerne 
forsendes i fremtiden direkte fra Hvidovre til Mexico. 

• bad 27 nedlægges midlertidigt og bad 26 bruges til at køre Grundfos emner 
• Ivan og Kristian på kursus maj / juni 2012 (1. hjælp og brug af hjertestarter) 
• etablering af anoder i rensekar 5 overvejes 
• investering i kemisk nikkel anlægget igangsat 
• personaletur fredag den 1/6 med golf, øl, mad og godt humør; afgang 12:00 

 
 
ad 3. – status på opgaver (indhold & løsning) 
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) omfatter alle nichros ansatte og holder 4 møder/år. 
 
Lars er medarbejdernes repræsentant. Fabrikken opdeles i 6 områder (CRJ) med 
egen områdeansvarlig for at fremme arbejdsmiljøarbejdet. CRJ og KEL prioriterer 
arbejdsmiljøindsatsen i samråd med Eva (Avidenz). Planen hænges op i kantinen. 
Områderne er forsøgsvis: Kemisk Nikkel (Ivan), Rør afd. (Allan, Calle, Lars, Kristian), 
Hårdkrom (Robert, Ole, Mads), Grundfos (Bjørn, + ?), Værksted (??), Generelt. 
 
Eva (Avidenz) laver ny APV-gennemgang, der rapporteres i APV-handlingsplan 2012; 
planen skrives i Excell. 



 
 
Carsten Teinby (Avidenz) laver sikkerhedsgennemgang af maskinparken med fokus 
på sikkerhed ig sikkerhedsadfærd; rapport fremsendes og aktionpunkter optages i 
APV-handlingsplan 2012. 
 
CRJ og Kel tager initiativ til energigennemgang med fokus på bl.a. ventilation. 
Arbejdet gennemføres i samråd med DONG. 
 
Dette mødes punkt 3. gør det ud for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 (lovpligtig). 
Vi følger op på arbejdsmiljøarbejdet på mødet i november 2012. Eva (Avidenz) tjekker 
at lovkravet om årlig arbejdsmiljødrøftelse opfyldes med dette referat. 
 
 
ad 4.  – frokost & eventuelt 
Vi sluttede et godt møde med en god frokost, da der ikke var flere emner at debattere. 
 
 
 
8. august 2012 
Kristian Løkkegaard 


