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Dagsorden - FVM bestyrelsesmøde - 144 – 5. januar 2021 
 
Tid og sted:  09:30 – 12.00, Via Teams 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Jesper Kolding, Klaus 

Liltorp, Tom Johansen, Søren Kynde, Thomas Teglgård Andersen og Sabrina 
Rostgaard Johansen 

 
Afbud:    - 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Søren har meldt sig som referent 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 143 afholdt den 10. december 2020 
 

#143 sendt ud til alle 11/12 og 15/12 2020 efter opdatering med kommentarer. 
 
3. Gennemgang af referat fra den 39. ordinære generalforsamling afholdt den 27. januar 

2021 
 

4. Konstituering af bestyrelsen samt nye §6 medlemmer for 2021 
 
 Nyt bestyrelses medlem: 
 Thomas Teglgård Andersen, Danfoss Power Solutions ApS 

 
 Nyt §6 medlem: 
 Sabrina Rostgaard Johansen, tidl. DFM nu Coloplast 
 
 Mulige nye §6 medlemmer: 
 Dennis Rask Petersen, Lego. Er i tænkeboks, Steen kontakter Dennis igen først i det nye år 
 
 Bestyrelsen konstituerede sig således:  

Formand: 
Næstformand:  
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlemmer: 

 
5. Status for FVM, v/Jørgen 
 

For perioden 01/01-2021 til 5/2-2021.  
5.1 Regnskabsoversigt 
5.2 Sekretariatet 
5.3 Salg/Salgs-statistikker  
5.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye:  
Udmeldelser:  

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

 
2021 Messen er aflyst af arrangører. 
Den 34. Control messe forventes afholdt den 3. – 6. maj 2022. 

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

 
 Hjemmeside skal opdateres med den nye bestyrelse 

 
8. FVM på LinkedIn, v/Steen 

• 40 medlemmer 
• Hvor synlige er bestyrelsen? 

  
9. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
9.1 Fremtidige trænere? 

• Fra sidste møde: 
• Kandidat i Metrologic, Jørgen undersøger hvordan det evt. kan lade sig gøre. 

   John Larsen, Metrologic foreslås uddannet 
   Allan Durst, Zeiss og Jørgen Meinertz, Metrologic fortsætter 
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• 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. 
Status? 

 
9.2 Status for 2021 for planlagte kurser (på dansk) 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer: 
1-3 februar, Kursussted Hørsholm Aflyst 
7-9 juni, Kursussted Hørsholm 
11-13 oktober, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 1 Grundlæggende måleteknik: 
11-15 januar, Kursussted Hørsholm Aflyst 
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 

 
9.3 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 FVM repræsentant i DANAK 

DANAK skal orienteres om at Steen tager over fra Gedske 
 

10.2 Ringkalibrering: Oplæg fra Jørgen og Tom 
Baggrund: 
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. 

 
Fra sidste møde: 
Undersøgelsen deles i 2. 
Den ene del. Den officielle. 2 – 3 stykker udstyr sendes rundt til ringkalibrering hos de 
akkrediterede laboratorier, som gerne vil være med. 
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Den anden. Den uofficielle. 3- 4 stykker udstyr sendes anonymt rundt til kalibrering hos et 
udvalg af akkrediterede laboratorier. 

 
I løbet af forår og sommer 2021 sendes udstyret rundt. I efteråret 2021 analyseres 
resultaterne.  
Resultaterne præsenteres på jubilæet. 
 
Arbejdet kan danne grundlag for virksomheders undersøgelse af egen kalibreringskapabilitet. 
 
Øvrige muligheder: 
Der føres samtidigt en diskussion om udførelse af ring opmåling af veldefinerede (DTU 
hulplade, kugleplade, tetraeder) og mindre veldefinerede emner (F.eks. den holder, som DTU 
tidligere har sendt rundt). 
 

10.3 Kalibreringsinstruktioner: Oplæg fra Jørgen 
Seneste opdateringer er: 

• 3 skydelærer kalibreringsinstruktioner samt 1 kalibreringsinformation  
  

Øvrige stikord: Søren: 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 
 

Fra sidste bestyrelsesmøde: 
Forslag fra Klaus: Roadtrip til skoler mv. 
Snakken om synlighed og om at  

- kunne holde indlæg på skoler 
- invitere studerende mod begrænset betaling 

 
Oplæg til ny version af præsentation af FVM på PowerPoint udarbejdes af Søren. Hjælp hertil 
fås af Jørgen. (Kopi af grafikken fra vore 2 roll-ups sendes af Jørgen Meinertz til os alle). 

 
 

12. Næste Temadag 
 
Temadagen den 27. januar 2021 blev aflyst pga. corona restriktioner 
Skal vi udbyde denne temadag inden sommerferien hvis corona tillader det? 
Program skal opdateres og koordineres med foredragsholdere, men er ellers parat til at blive sendt 
ud. 
 
Titel: Hvorfor måler du? Hvad kan du måle og hvad skal du måle?   
Dato:   
Sted:   
 
13. Kommende temadage 
Titel:  Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Dato:  22. september 2021 
Sted:  ? 
 
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): 

• Analyse af punktskyer 
• Kalibrering af skannere optiske / CT 
• Oplæg fra div. producenter / leverandører 
• Måleusikkerhed / MSA / VDA-5 
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• Fortsættelse af 3D-CT oplæg fra tidligere temadag 
• Usikkerhed – fiskebensdiagram / analyse 
• ”teoretisk” gennemgang i efteråret 
• ”praktisk” gennemgang i foråret 
• Optisk skanning  
• Forskellige metoder til generering af punktskyer uden berøring. 
• Inspektion / reverse engineering 
• Henrik Ånæs, 3shape 
• Zebicon 
• Nikon, Hexagon, GOM, Keyence 
• OGP 
• Romer 
• Faro 
• Optiske chips 

 
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 
• Hans Nørgaard Nielsen, DTU Institut for Mekanisk Teknologi 
• ? Danmarks repræsentant i BIPM 
• ? Dansk Industri 
• ? Danmarks Arbejdsgiverforening 
• ? DANAK´s direktør 
• ? Kim da Costa Caneiro 
• En erindringsgenstand / erkendtlighed til uddeling 

 
15. Bestyrelsesseminar den 23/4 2021 kl 12:00 til 24/4 2021 kl 14:00 

• Ideer 
 

16. De næste møder  
• Bestyrelsesseminar 23. – 24. april 2021 
• Bestyrelsesmøde #145 
• Temadag 22. september 2021 
• Bestyrelsesmøde #146 
• 40 års jubilæum 12. januar 2022 
 
17. Eventuelt 
•  
 
Steen 
3. februar 2021 


