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Indkaldelse til og dagsorden for FVM bestyrelsesseminar, den 23. – 24 april 2021 

Tid og sted:  23/4 2021 kl. 12:00 – 24/4 2021 ca. kl 15:00, Comvell Korsør 

Deltagere:  Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Klaus Liltorp, Tom Johansen, 
Søren Kynde, Tomas T. Andersen, Sabrina R. Johansen og Marianne Meinertz 

Afbud:  - 

0. Velkommen og praktiske bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsordenen for bestyrelsesseminaret 

Nye punkter eller ændringer til dagsorden? 

2. Valg af referent 

3. Kort gennemgang af den løbende forretning/regnskabs status for foreningen 

• Regnskabsoversigt 
• Salg 
• Sekretariat 

4. Nye kandidater til  §6 medlemmer? 

• Lars Ladefoged, Sabore Factory? 
• Dennis Rask Petersen, Lego? 

4. Oplæring i kasserer post 

• Plan for hvordan Søren køres i stilling skal udarbejdes 
Ansvarlig? 

5. Aukom 

5a. Status på udbudte kurser i 2021 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer: 

20-22 april, Kursussted Hørsholm (Ekstra kursus) 
7-9 juni, Kursussted Hørsholm 
11-13 oktober, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 1 Grundlæggende måleteknik: 

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 

AUKOM GD&T – Training in Geometrical tolerances: 

13-15 september, Kursussted Hørsholm 

AUKOM Level 1 Certified Basic Training: 

23-27 august, Kursussted Hørsholm 
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AUKOM Level 2 Coordinate and form metrology: 

25-29 oktober, Kursussted Hørsholm 

AUKOM Level 3 Certified Expert training: 

6-10 september, Kursussted Hørsholm 

5b. Nye trænere: 

• John Larsen, Metrologic 
Har trin 1 og 2 men mangler trin 3 

• Søren, DFM er på sigt interesseret 
Noget nyt? 

5c. Nye kurser? 

• Kursus i måleusikkerhed som supplement til AUKOM 
Oplæg fra Jørgen. GRUNDFOS er langt fremme med GPS og behandling af 
måleusikkerhed og siger de har sparet mange penge. 

6. Ringkalibrering 

• Hvad er status? 
Hvordan kommer vi videre? 

7. Hvad er FVMs formål? 

Vision: ”FVMs vision er at være “Forum for styringen af egenskaber på mekaniske produkter”. 

Mission: ”FVMs mål er gennem en aktiv indsats for foreningens medlemmer at fremme 
udbredelsen og kendskabet til industriel måleteknik (anvendt Metrologi) i dansk industri, så 
danske virksomheder og institutter står stærkere i den stadig stigende internationale konkurrence 
og globalisering.” 

Passer det stadigvæk? 

8. Hvor er FVM om 5 år? 

Er det FVM tilbyder i dag relevant? 

• Temadage 
• Aukom 
• Rejse til Control 
• Bøger og hæfter 
• Farvemærkning 
• Måleteknik/Kalibrering/Legal metrologi 
o Kalibreringsinstruktioner 

Sammenligningskalibreringer 
• Hjemmeside 
• LinkedIn 

og hvordan passer det sammen med vores noter fra bestyrelsesseminaret den 13/11 2020? 

• Kan vi lave grupperinger af disse som f.eks. 
o Medlemsaktiviteter 
o Medlems rekrutering 
o Synlighed 
o Medlemsforum 
o Kurser 

• Gentage gamle temadage 
• Udarbejdelse af små håndbøger med forskellige måletekniske disipliner 
• Oversigt over nye/opdaterede standarder på hjemmeside 
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• Beskrivelse a markedet for udstyr 
• Udbydelse af supplerende kurser 
• Foredrag om måleteknik i andre foreninger 
• Metrologi medlemsblad 
• Etablering af ERFA grupper 
• Medlems forum. ~ det amerikanske ELSMAR forum? 
• Medlemsforum – ”Facebook gruppe” (måleteknisk brevkasse) hvor medlemmer kan 

udveksle eller dele information og/eller løsninger af problemstillinger indenfor måleteknik 
og kalibrering. Kræver moderator. 

• ”Generationsskiftet” forening – i forhold til medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, platforme 
m.m. 

• Et samlingssted – fysisk og på nettet – for måleteknisk interesserede, for folk som ikke 
er ”fundamentalister” – som stadig kan tvivle, undres, udfordres, flyttes, vokse – et 
levende sted med rigtige mennesker 

• FVM – et forum som bygger på fællesskab, faglighed, inspiration, netværk, viden – også et 
sted hvor man få en 2nd opinion – udvide sine kompetencer 

• Årlig tilgang af x medlemmer 
• To årlige temadage – en med genbrug / en med noget nyt 
• Tilgang af 20 studerende pr. år (rekruttering) – 5 skal blive hvert år 
• 4 virtuelle gå hjem møder af ca. 45 min. pr. år – svarende til et indlæg på en temadag 
• Nye formater på temadage – arrangementer som var rettet specielt mod uddannelserne – 

måske 1 eller 2 foredrag som var rettet mod studerende 
• Virtuelle appetizers  
• Medlemsforum – hvor man deler løsninger på oplevede udfordringer mellem hinanden 
• Måleteknisk brevkasse 
• Bank med foredrag (som vi har lov til dele med omverdenen) 
• Møde op på messer  
• Tilbyde foredrag i andre foreninger, skoler, fagforeninger m.m. for at udbrede viden om 

måleteknik og GPS 
• Medlemsblad 
• Overblik over nye/opdaterede standarder 
• Overblik over nye måleudstyr på markedet 
• Andre kurser end Aukom – kalibrering – måleusikkerhed 
• Erfagrupper 
• Og en vekslen mellem alt det som vi gerne vil, kunne – og så erkendelsen af, at 

ressourcerne jo kun kan bruges en gang, og at vi i vores historie har haft mange gode 
ideer, men eksekveringen har det trukket gevaldig ud med – samtidig med, at nogle af de 
ting, som vi rent faktisk har bragt frem til eksekvering, ikke har givet det ønskede resultat 
– f.eks. erfagruppe for ledere af målelaboratorier, som blev søsat for nogle år siden – og 
det slog ikke an.  

• Er vi i en tid, hvor man gerne vil modtage, men ikke ønsker/prioriterer selv at bruge 
ressourcer til ”at give noget tilbage”? 

9. Medlems fastholdelse/rekruttering 

• Hvad skal vores fremtidige budskab til medlemmerne være? 
• Road trip til skoler mv 
• Ny PowerPoint præsentation om foreningen 

10. Opdatering af hjemmesiden, www.maaleteknik.dk 

• Bestyrelsesoversigt. Ligger to steder, er ikke ens, datoer passer ikke 
• Der er flere dokumenter som bør opdateres. F.eks. ”Liste over aktuelle og kommende 

standarder” fra 2011.  
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• Butik. Det er lidt svært at se, hvad man køber. F.eks. ved 
kalbreringsinstruktioner eller ”Ny kalibreringshåndbog fra FVM”.  Det fremgår ikke hvor ny 
den er ? Det ville afholde mig fra at købe.  

• Virker butikken ?  

11. Den røde tråd for temadage i 2021, 2022 og 2023 

Er helt afgørende for at vi kan planlægge i god tid og nå at finde relevante foredragsholdere. 
Form og indhold på indbydelse, så alle i bestyrelsen han skrive den. 

Ideer til temaer: 

• 3D skan/punktskyer 
• Fremtidens måleteknik – er det godt nok? 

• ”Tryk på en knap” måleudstyr – hvor er måleteknikken henne? Virksomheder bliver 
forført at ”smart måleteknik” – som ikke har ret meget med ”reel” måleteknik at gøre. 
Har vi overhovedet brug for at måle – når vi alligevel måler det forkerte med en 
ukendt måleusikkerhed?  

• Nye trend inden for måleteknikken – hvad byder markedet på? 
• All in på fremtidens måleteknik – også invitere de spillere til at holde foredrag, som er 

kommet på markedet med måleudstyr, som er lige ”lovlig smart” 
• Fokus på ”hvad udstyret” kan – fremfor den mere negative tilgang, hvor vi fokuserer 

på det som det ikke kan 
• Være konstruktiv kritisk – på en positiv måde 

• 3D – print – hvordan verificerer man sådanne emner? CT scan 
• Oplæg fra div. producenter / leverandører 
• Måleusikkerhed / MSA / VDA-5 
• 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 

Hvordan skal temadage afholdes i fremtiden? 

• Dansk/Engelsk 
• Fysisk fremmøde 
• Via Zoom, Skype, Teams eller noget helt fjerde 

12. Plan for kommende temadage 

Vores standard skabelon, hvor der er lagt tid ind til pauser hvor der kan netværkes og skabes nye 
kontakter. 

Program 
09:00 – 09:30 Ankomst, registrering og kaffe 
09:30 – 09:40 FVM indledning 
09:40 – 10:25 Foredrag 1  
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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 

Tid: Forår 2021  
Sted: 
Titel: Udsatte temadag fra den 27/1 2021 
Tovholder: 

Tid: 28/10 2021  
Sted:  Kyocera i Sunds? 
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren 
Stikord: 

• BuildCode (Automatisk registrering af byggepladser. Martin Niminski) 
• Teknologisk institut 
• Zebicon 
• Novo Nordisk (Jan Andreasen) 
• Københavns universitet 

Tid: Januar 2022 
Sted: 
Titel: 
Tovholder: 

Tid: Efterår 2022 
Sted: 
Titel: 
Tovholder: 

Tid: Januar 2023 
Sted: 
Titel: 
Tovholder: 

Tid: Efterår 2023 
Sted: 
Titel: 
Tovholder: 

 

13. FVM 40 års jubilæum 

Tid: 12. januar 2022 
Sted: DTU ? Klaus undersøger. Vi antager, at vi kan samle op til 70 deltagere 
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”. 
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Program? 

Ideer fra tidligere møder: 

• 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 

14. Eventuelt 

15. Kommende møder 

• Temadag, forår 2021 
• Bestyrelsesmøde #145, 2. juni 2021 
• Temadag, 28. oktober 2021 
• Bestyrelsesmøde #146 
• 40 års jubilæum, 12 januar 2022 
• Temadag og generalforsamling, januar 2022 


