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Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Orientering
(Løst og fast)

Referat
Godkendt
- En lettere revideret samarbejdsaftale er ved at se dagens lys.
Jens Bech arbejder med dette sammen med Ian fra HE Midt.
- Karin informerer om, at der er vigtigt, at der foreligger en ny
dyreforsøgstilladelse til kurserne, hvor der bruges grise. Casper
Nielsen har indsendt denne.

Direkte tlf.: +45 8715 7758
Mobiltlf.: +45 9350 8758
E-mail: J BA @agrsci.dk

- Kurset for militæret er ved at blive revideret og beskrevet. Dette
foregår i samarbejde med lægerne i Viborg, og det tyder på, at

Afs. CVR-nr.: 31119103

det bliver godt. Der arbejdes endvidere på, at der kan findes gode og kvalificerede undervisere til hvert kursus.
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3.

Projekter

a) Afsluttede og igangværende
Ingen kommentarer
b) Fremtidige
Der er kommet lidt ekstra til siden sommerferien – særligt har militæret været flittige med at melde ind rettidigt.

4.

Udstyr og procedure

a) Kvalitet, lagerplads, visioner vedr. udstyr
- OP-lamper er opsat, men der mangler forsat en metalkappe opadtil på begge. Der rykkes i Viborg for at få dette lavet.
- En ultralydsscanner fra Viborg er kommet til Foulum
- Den gamle C-bue er fjernet og kasseret, og der står en ældre, basalt anvendelig C-bue i Viborg. Den kan der ved behov søges om
tilladelse til at bruge. Vi venter dog på et behov, idet vi eftersøger en mulighed for en C-bue med subtraktion som den endelige
løsning i stedet for den ovenfor nævnte, og der arbejdes med at
finde en nyere model, der kan opsættes i Foulum. Alle parter afventer, om der kommer et ledigt apparat, samt om der opstår
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specifikt behov til aktiviteter på Foulum.

5.

Eventuelt

- Fokus på optimering af tidsforbrug og arbejdsgange har hjulpet
på den tid, der anvendes i forbindelse med kurser – til stor glæde for Hannes overarbejdspukkel.
- Hanne vil sørge for, at der til næste møde bliver præsenteret et
priskatalog for kurser afholdt på Foulum. Karin er behjælpelig
med udregning af priser for aktiviteter i OP-faciliteterne.

Næste møde:

Dato for næste møde: Tina udsender Doodle og indkalder efterfølgende til mødet.

På vegne af brugergruppen for kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium ved Institut for
Husdyrvidenskab (ANIS), AU
Jens Bech Andersen

