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Dagsorden - FVM bestyrelsesmøde - 143 – 10. december 2020 
 
Tid og sted:  10:00 – 14.30, Via Teams eller på FVMs kontor 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Jesper Kolding, Klaus 

Liltorp, Tom Johansen og Søren Kynde 
 
Afbud:    Gedske J. Jakobsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 142 afholdt den 8. juni 2020 
 

#142 sendt ud til alle 22/6 2020, ingen kommentarer. 
Den 3/7 2020: TEAMS møde om kommende temadagen den 17/9 2020. 
Den 29/9 2020: TEAMS møde om temadagen den 27/1 2021. 

 
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesseminar afholdt den 13. november 2020 

 
Sendt ud til alle 16/11 2020, og igen 23/11 2020 efter tilretning. 
 

4. Nye i bestyrelsen samt nye §6 medlemmer for 2021 
 
Jesper har på vores bestyrelsesseminar den 13/11 2020 meddelt at han på generalforsamlingen 
den 27. januar 2021 ikke genopstiller til bestyrelsen. Det er nu tid til at nyde den velfortjente 
pensions tilværelse. 
Gedske har den 7/12 2020 meddelt at hun ønsker at udtræde af FVMs bestyrelse af personlige 
årsager. 
 
Vi mangler derfor; 
Min 1 bestyrelsesmedlem når vores nuværende §6 medlem Søren forventes valgt ind i den 
kommende bestyrelse, og 2 §6 medlemmer. 
 
Foreslået bestyrelses medlem: 

• Thomas Teglgård Andersen, Danfoss Power Solutions ApS. Har sagt ja til at stille op. 
 
Foreslåede §6 medlemmer: 

• Dennis Rask Petersen, Lego. Er i tænkeboks, Steen kontakter Dennis igen først i det nye år 
• Sabrina Rostgaard Johansen, tidl. DFM nu Coloplast. Vender tilbage 

 
5. Status for FVM, v/Jørgen 
 
For perioden 01/01-2020 til 10/12-2020.  
 
5.1 Hvad er status på vores bankforbindelser? 

Skal vi flytte vores engagementer? 
5.2 Regnskabsoversigt 
5.3 Sekretariatet 
5.4 Salg/Salgs-statistikker  
5.5 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye:  
Udmeldelser:  

 
6. Messerejse, Control Stuttgart 4. – 5. maj eller den 5. – 6. maj 2021, v/Marianne M 

 
• Fra forrige møde: 

Det er ikke besluttet hvad, da vi ikke ved hvilke flymuligheder der bliver, men vi satser på 
SAS. 
Umiddelbart regner vi med kun at tilbyde 2 dages ture, men afventer reaktioner fra 
medlemmerne. 

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

 
• Fra forrige møde: 

Erhvervsakademiet Aarhus kontaktes med hensyn til at give studerende information om 
FVM (Søren) 
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8. FVM på LinkedIn, v/Steen 
•  

  
9. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
9.1 Fremtidige trænere? 

• Fra bestyrelsesseminaret: 
• Kandidat i Metrologic, Jørgen undersøger hvordan det evt. kan lade sig gøre 
• Tom vender med sin chef, hvad modellen kunne være for at Kyocera/Unimerco kunne være 

interesseret – og så kan vi diskutere dette oplæg i bestyrelsen. 
 
9.2 Status for 2020 på afholdte og planlagte kurser 

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

 
 

9.3 Status for 2021 for planlagte kurser (på dansk) 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer: 
1-3 februar, Kursussted Hørsholm 
7-9 juni, Kursussted Hørsholm 
11-13 oktober, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 1 Grundlæggende måleteknik: 
11-15 januar, Kursussted Hørsholm 
17-21 maj, Kursussted Sønderborg 
25-29 oktober, Kursussted Sønderborg 
 
AUKOM Trin 2 Måleteknik for CMM operatører: 
1-5 marts, Kursussted Sønderborg 
8-12 november, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 3 Ekspertkursus: 
12-16 april, Kursussted Hørsholm 
29 november – 3 december, Kursussted Hørsholm 
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9.4 Status for 2021 for planlagte kurser (på engelsk) 
 

AUKOM GD&T – Training in Geometrical tolerances: 
13-15 september, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Level 1 Certified Basic Training: 
23-27 august, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Level 2 Coordinate and form metrology: 
25-29 oktober, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Level 3 Certified Expert training: 
6-10 september, Kursussted Hørsholm 

 
10. FVM aktiviteter 

 
10.1 Valg af FVM repræsentant i DANAK i stedet for Gedske 

•  
 

10.2 Fra forrige møde 
• Ringkalibrering: Oplæg fra Jørgen og Tom 

FVM kan ikke gennemføre en officiel ringkalibrering, men kan gøre det uofficielt og anonymt. Det 
vil da kunne vise, hvad det er for certifikater, som virksomhederne kan forvente at modtage. Vi 
taler formentlig om 4-5 udstyr og på laboratoriesiden de, som er akkrediteret til de pågældende 
udstyr. Eventuelt også inkludere et tysk laboratorium 
Vi kan også gøre det som en officiel øvelse, men så får vi nok ikke laboratorierne med, da de var 
utilfredse med konklusionerne fra sidste ringkalibrering. 
Der udspinder sig en diskussion om hvorvidt vi nøje skal specificere, hvad vi vil have kalibreret 
eller lade laboratoriet vælge kalibreringsmetoden (standardkalibrering). Afhænger af hvad det er, 
vi gerne vil vide. 
 
Vi vælger et antal udstyr (ca. 6) 
Det blev aftalt at vi sender udstyrene rundt uden at specificere hvad vi vil have gjort. Vi (Tom) 
spørger laboratorierne om de (mod betaling) vil være med og fremsender udstyrene anonymt. 
 
Efterfølgende kan man tilbyde de medlemsvirksomheder, som selv kalibrerer, at deltage, hvilket, 
da vi gjorde det sidst, var meget populært (10 virksomheder deltog).  
Tom og Jørgen formulerer detaljerne i fremgangsmåden. 
 

• Kalibreringsinstruktioner: Oplæg fra Jørgen 
Opdatering af 3 skydelærer kalibreringsinstruktioner samt 1 kalibreringsinformation  
  
Der er kommet en ny skydelære standard, derfor de foreslåede ændringer. Vi foreslår at det 
kommer til at koste 100 kr at få tilsendt den reviderede instruktion. 
 
Øvrige stikord: (SK) Forskning og udvikling, Metrologisk Infrastruktur, forslag om udvikling af 
objekt til check af målemaskiner, og som kan måles både taktilt og optisk. 
 
11. Fra Bestyrelsesseminaret afholdt 13. november 2020 
 
Hvordan kommer vi videre med de forskellige punkter? 
Forslag fra Klaus: Roadtrip til skoler mv. 

 
12. Næste Temadag 
 
Titel: Hvorfor måler du? Hvad kan du måle og hvad skal du måle?   
Dato:  27. januar 2021 
Sted:  Hotel Comwell, Ørnumvej 6 , 4220 Korsør 
 
Program er klar og parat til at blive sendt ud. 
Bliver også tilbudt som TEAMS event 
 
13. Kommende temadage 
Titel:  ?   
Dato:  Efterår 2021 
Sted:  ? 
 
Program: 
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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): 
 
14.  FVM 40 års jubilæum 
 
Dato:  12. januar 2022 
Sted:  ? 
Ansvarlige: Jørgen og Marianne M. er tovholdere for arrangementet 
Budget ramme: Kr. 50.000,- 
 
Søren går på jagt efter en god foredragsholder udefra – gerne en med ”lidt stjerner på skuldrene”. 
 
Program: 
Jørgen vil gerne holde et indlæg omkring ”FVM gennem 40 år – en menneskealder” 
Steen holder et ”formandsindlæg” 
 
Stikord (fra tidligere møder): 
Hvad vil gerne have ud af dagen? / Hvad skal vi lave på dagen / Foredragsholdere ud over det 
normale 
Stikord fra ide-processen: 
• Dele fortællingen om, at vi stadig er her efter 40 år 
• Hvad vil vi have ud af de næste ”40 år”? – Nytænkningen, som vi har drøftet ovenfor 
• Kan vi invitere ”ikke medlemmer” – måske også rekruttere et par medlemmer? 
• Lave en lille ”udstilling” omkring vores arbejde – hvem har været i bestyrelsen – hvad har vi 

lavet? 
• Et ”festskrift” 
• Vi kunne invitere gamle bestyrelsesmedlemmer 
• Et lidt anderledes arrangement – en gæstetaler udefra – 
• Måske en reception fra frokost – og så eftermiddagen med 
• ”FVM på 40 minutter” 
• Kunne vi få en foredragsholder udefra? 
• Fremtidsoplægget kunne holdes af en ekstern hotshot – som kunne sætte noget perspektiv på 

de fremtidige udfordringer 
 
15. Bestyrelsesseminar  
• Ny dato? 

 
16. De næste møder  
• Temadag 27. januar 2021 
• Generalforsamling  27. januar 2021 
• Bestyrelsesmøde #144 
• Temadag efterår 2021 
• 40 års jubilæum 12. januar 2022 
 
17. Eventuelt 
•  
 
 
Steen 
2020-12-07 


