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Dagsorden - FVM bestyrelsesmøde - 142 – 8. juni 2020 
 
Tid og sted:  10:00 – 15.00, Via Teams eller på FVMs kontor 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Gedske J. Jakobsen, Jesper 

Kolding, Klaus Liltorp, Tom Johansen og Søren Kynde 
 
Afbud:    - 
      

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 141 afholdt den 15. april 2020 

Udsendte referat kommenteret og endeligt referat sendt ud den 5/5 2020. 
  
3. Nye §6 medlemmer 
 
Nye §6 medlemmer: 

 Søren Kynde, DFM 
 Dennis Rask Petersen, Lego er foreslået 

 
4. Status for FVM, v/Jørgen 
For perioden 01/01-2020 til 8/6-2020.  
 

4.1 Regnskabsoversigt 
4.2 Sekretariatet 
4.3 Salg/Salgs-statistikker  
4.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye:  
Udmeldelser:  

 
5. Messerejse, Control Stuttgart 5-7. maj 2020, v/Marianne M 
2020 udgaven blev aflyst pga. Covid-19 nedlukning. 

 Hvad er status på tilbagebetalinger? 
 Control Stuttgart 2021: 4. – 5. maj eller den 5. – 6. maj 2021, med SAS 

 
6. FVM på www.maaleteknik.dk, v/Steen 

 
 

7. FVM på LinkedIn, v/Steen 
  

 
8. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

8.1 Fremtidige trænere inden for bestyrelsen? 
o Tom: Status? 
o Klaus: Status?  

 
8.2 Tilmeldinger på kommende kurser 

 
AUKOM grundlæggende måleteknik (trin 1): 
20. – 24. april 
24. – 28. august 
26. – 30. oktober. 
 
AUKOM grundlæggende måleteknik (Trin 1) på engelsk 
23. – 27. marts. 
 
AUKOM Koordinatmåleteknik (trin 2) (forudsætning bestået trin 1): 
11.-15. maj 
16. – 20. november. 
 
AUKOM Koordinatmåleteknik (Trin 2) på engels 
 8. – 12. juni. 
 
AUKOM Ekspertkursus (trin 3) (forudsætning bestået trin 2 og Aukom GPS): 
25. - 29. maj 
30. november – 4. december. 
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AUKOM Ekspertkursus (Trin 3) på engelsk 
7. – 11. september. 
 
AUKOM GPS kursus (bemærk at deltagelse i dette kursus er en forudsætning for at deltage 
i trin 3): 
2. - 4. marts 
15. – 17. juni 
14. – 16. september 
7. – 9. december. 
 
AUKOM GPS kursus på engelsk 
9. – 11. marts 
 

9. FVM Strategi og aktiviteter i fremtiden - Planlægning og prioritering 
9.1 ”Måle-rigets” tilstand, v/Jørgen 

 Ringkalibrering: Oplæg fra Jørgen og Tom 
 Opdatering af 3 skydelærer kalibreringsinstruktioner samt 1 

kalibreringsinformation: Oplæg fra Jørgen 
 

9.2 FVM år 2020 / SWOT analysen fra Bestyrelses-seminaret afholdt maj 2018    
v/Marianne D. 
 

Gennemgang mv. af ”Liste over aktiviteter”: Afsluttede punkter er slettet 

Nr.  Planlagt til  Ansvar-
lige 

Status / Kommentar 
(pr. 2020-06-04) 

1 Udarbejdelse af Flyers  Inden næste 
messe 
VTM er i 2022 

Jørgen Afventer relevant messe – skal 
evt. være de samme som 
rollups. 

2 Nyhedsbrev   Stadig relevant, kunne være et 
punkt for et helt seminar: 
hvordan det kunne organiseres 
og gennemføres, så det passer 
ind i hvad vi vil og kan med 
foreningen? 
Teknovation tager oftest vores 
nyhedsbreve, og det bør vi 
fortsætte med. 

4 Foredragsbank med 
slides og kort intro fra 
foredrag på b.la. 
temadage, (på 
bestyrelsesside, Steen 
opretter siden inklusive 
præsentation af FVM) 

  Afventer 

6 Opstarte forum for 
måleteknik på vores 
hjemmeside, (Steen, 
kontakter Lasse) 

 Steen Evt. bruge hjemmeside til 
jobopslag, Arbejde videre med 
det, ”Opslagstavle” med 
medlemsopslag/job-opslag. 

7 Aukom side på 
hjemmesiden, (Steen, 
kontakter Lasse, 
Jørgen) 

 Steen Vi har fået en Aukom fane på 
vores hjemmeside. 
 
Evt. tilføje video fra Aukom 
kursus. 
Steens døtre kan evt. filme og 
tage billeder, og så få Lasse til 
lægge billede og video på 
hjemmesiden under AUKOM. 

8 Links til videoer på 
YouTube – 
kommunikeres via 
nyhedsbrev. 

 Steen Afventer – nyhedsbrev – kunne 
også bruges i forbindelse med 
AUKOM. 
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Nr.  Planlagt til  Ansvar-
lige 

Status / Kommentar 
(pr. 2020-06-04) 

Kommentarer til de 
enkelte videoer 
placeres under faneblad 
Metrologi 

Evt. linke til AUKOM officiel 
video.  
Lave video til en temadag, hvor 
medlemmer spørges.  

9 Seminar med f.eks. 
Johan Dovmark om 
opdatering af 
standarder. 

  Er gennemført i 2019. 
 
Kan gentages senere. 
 
Vi bør have en løbende 
opdatering i forhold til TC213’s 
arbejde – hvordan? Er ikke så 
nemt at få fat i, når man ikke er 
medlem. 
Afventer. 

10 Invitation til 
støttegruppe af 
udvalgte personer fra 
virksomheder med 
møder 1 gang årligt (en 
eftermiddag), 
(gennemføres i 2020 
evt. anvende Skype) 

  En ”voksen”-gruppe fra det 
”virkelige liv”. Nok svært at få 
sat op, fordi der skal noget til at 
få samlet folk. 
 
Afventer. 

11 Følge IMEKOs 
hjemmeside. 

 Jørgen Afventer. 

12 FVM’s 40 års jubilæum 
(12/1 2022) 
planlægning samt 
foredragsholdere 

 Alle Vi skal snart begynde at sætte 
penge af til det. 

13 Deltage aktivt i 
udstillinger (f.eks. VTM 
og Control, muligvis 
sammen med 
sponsorer) 

 Alle Vi fortsætter med at arrangere 
rejser til Control for FVM’s 
medlemmer 
VTM 2020 er udskudt til 2022 

 
 

10. Næste Temadag 
 
Titel:  Kommunikation og måleteknik, hvordan kommunikerer du din måleteknik?  
Dato:  Torsdag den 17. september 
Sted:  DTU (Klaus L.) 
Ansvarlige for arrangementet: 
Deadline for program:  
 
Program: 
09:00 – 09:30  Ankomst, registrering og kaffe 
09:30 – 09:40  FVM indledning ved ? 
09:40 – 10:25 Foredrag 1  
Kommunikationsrådgiver Henrik Meng har holdt et indlæg med titlen: Kan man revne af 
begejstring? Titlen på FVM foredraget bliver noget andet.. noget afledt af manipulation .. titlen og 
aftalen med Henrik Meng er pending. Marianne M. kontakter ham igen og det er ok med betaling. 
 
10:25 – 10:45  Kaffepause 
 
10:45 – 11:15 Foredrag 2 
Den interne kommunikation mellem konstruktion og måleteknik, GPS som fælles sprog på 
tegningen. Sproglige hindringer, begrebsafklaring. 
 
11:15 – 12:00 Foredrag 3  
Hypotesetest, korrelationer. Kommunikation af statistik. Jørgen kontakter Ane Storm. 
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Hvordan bestemmer du PPM? Ud fra en normalfordeling? 
 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
 
12:45 – 13:30 Foredrag 4 
Tolkning af statistiske data, grafer, skalaer mm. Torben Karstrup fra Novo foreslået til at talt om 
statistiske data. Brug af data står det mål med formålet ? 
Steen taler med en af NOVOs antropologer…(udestår) 
 
13:30 – 14:15 Foredrag 5  
Visualisering ctr. tallene - hvordan du undgår at blive forført. Kommunikation af punktskyer.  
Kunne Peter Boie fra Scheiss sige noget her? Jørgen kontaker 
 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
 
14:45 – 15:30  Foredrag 6 
Praktiske eksempler fra en virksomhed – god og knap så god kommunikation – hvad skal der til for 
at få kommunikationen til at virke? Case. 
 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 
Stikord (fra tidligere møder): 

 To spor: En godkendelsesmåling eller en ”overvågnings-produktions-proces” måling – 
hvordan kommunikerer man i begge tilfælde? 

 En dygtig ekspert i kommunikation til at sætte rammen for dagen – og give et 
kommunikations-indspark 

 Praktiske eksempler fra virksomheder – god og knap så god kommunikation – hvad skal der 
til for at få kommunikationen til at virke? 

 Konstruktører, kvalitetsfolk og måleteknikere kan ikke tale sammen (hvorfor). 
 Hver gruppe har sin egen dagsorden, bliver målt på forskellige parametre. 
 Hvordan får man kommunikationen i gang? 
 Værktøjer til visualisering af tekniske emner 
 Synergi/mod- eller medspiller 
 GPS up-date, ny 1101 på banen, ISO5459. Måleusikkerhed kort indlæg 
 Samarbejde mellem konstruktører, kvalitetsfolk og måleteknikere?    
 Vi arbejder videre med at få ideerne til at blive en temadag.  
 Kunde/leverandør kommunikation 
 Intern kommunikation i virksomheden af måleresultater 
 Møde hos DANAK, fokus på akkrediterede laboratorier. Hvad med kunderne til 

laboratorierne? 
 Evt. foredrag med Søren Gadegaard fra Grundfos om hvordan de kommunikerer 

måleresultater ud (internt og eksternt). 
 
Hvordan sikrer vi os mod miskommunikation af resultater.  
Kommunikation med andre kulturer 

 
11. Kommende temadage 
Titel:   
Dato:  Januar 2021 
Sted:   
Ansvarlige for arrangementet: 
Deadline for program:  
 
Program: 
09:00 – 09:30  Ankomst, registrering og kaffe 
09:30 – 09:40  FVM indledning 
09:40 – 10:25 Foredrag 1  
10:25 – 10:45  Kaffepause 
10:45 – 11:15 Foredrag 2 
11:15 – 12:00 Foredrag 3  
12:00 – 12:45  Frokostpause 
12:45 – 13:30 Foredrag 4 
13:30 – 14:15 Foredrag 5  
14:15 – 14:45  Kaffepause 
14:45 – 15:30  Foredrag 6 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 
Stikord (fra tidligere møder): 
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12. Bestyrelsesseminar  
 Ny dato? 

 
13. De næste møder  
 Temadag 17. september 2020 
 Bestyrelsesmøde #143, 10. december 2020 
 Temadag Januar 2021 
 Generalforsamling Januar 2021 
 
14. Eventuelt 
  
 
 
Steen 
2020-06-04 


