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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 145 – 3. juni 2021 
 
Tid og sted:  12:30 – 16.00, Via Teams & fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   På kontoret: Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Klaus Liltorp, Søren Kynde, og  
     På Teams: Tom Johansen, Thomas T. Andersen, Sabrina R. Johannsen Marianne 

Dalgaard, Mogens Skovbo 
 
Afbud:    - 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Referent: SRK begyndte indtil KLI mødte op og fortsatte. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 144 og bestyrelses seminar 
 

#144 (5/2 2021) sendt ud til alle efter opdatering med kommentarer. 
Referat fra FVM bestyrelsesseminar (23. – 24/4 2021) sendt ud til alle efter opdatering med 
kommentarer. 

Begge referater er tilgængelige på hjemmesiden. 
 
3. Konstituering af bestyrelsen samt nye §6 medlemmer for 2021 
 
 Nyt §6 medlem: 
 Mogens Skovbo, KP Components A/S 
Velkommen til Mogens Skovbo 
 
 Mulige nye §6 medlemmer: 
 Tom har fremsendt liste med mulige kandidater. 
 
4. Status for FVM, v/Jørgen 
 

For perioden 01/01-2021 til 1/6-2021.  
4.1 Regnskabsoversigt 
4.2 Sekretariatet 
4.3 Salg/Salgs-statistikker  
4.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye:  
Udmeldelser:  

Godt salg af farvemærkning (primært en større aftager) 
Kontingent status quo 
Netto omsætning 425.000,-  
Der er omkostninger for væsentligt mere 
Kun hvis vi får væsentlig flere nye medlemmer eller højt deltagertal på AUKOM-kurser kan 
vi undgå at komme ud af året med et negativt resultat. 
 
Der godt gang i salget af kalibreringsinstruktioner. 
To nye indmeldelser: JE Pedersen Maskinfabrik og Ammeraal Beltech Modular 

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

 
 Hjemmeside skal opdateres med den nye bestyrelse 
 Opdateringer siden bestyrelsesseminar 

Sabrina: ”Lækkergørelse af hjemmeside” 
Forskellige ideer samlet siden sidst: 
- Hvad skal man være opmærksom på ved erhvervelse af måleudstyr 

Vi (Steen og Sabrina?) arbejder lidt videre på de generelle og måske specifikke oversigter. 
Ved næste møde stiller Søren gerne ”dumme spørgsmål” til en type udstyr (måleur). Dette 
som begyndelse til en samling vejledninger. 

- Flere detaljer / beskrivelser til indholdsfortegnelsen 
- Billeder til alle produkter 
- Udgivelsesår på udgivelser 
- Indholdsfortegnelser på alle udgivelser 
- Kalibreringsinstruktioners forsider skal gøres større og lettere at læse 

Steen taler med Lasse om hvordan sådan en funktion lægges ind 
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- Videoinstruktioner i anvendelse af kalibreringsinstruktionerne 
- Søren foreslår at én af de ”gå-hjem-møder” som vi alligevel kommer til at lave bliver 

redigeret til en mere generel brugsvejledning 
 
  
6. FVM på LinkedIn, v/Steen 

 
 40 medlemmer 

- Steen fortæller om tilgang af et par nye medlemmer 
- Kunne vi skabe lidt aktiviteter på siden ved starte lidt debatter? 
- Kan vi åbne siden, så den kan præsenteres bredere? Vi beslutter at åbne siden og ser 

hvordan det går.  
 
7. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
7.1 Fremtidige trænere? 

 
SRK og DFM er interesseret i at gå ind i Aukom. SRK vil gerne deltage i Aukom trin 1 i efteråret 
med henblik på at blive certificeret underviser i trin 1 inden sommer 2022.  
 
  

 
7.2 Status for 2021 for planlagte kurser (på dansk) 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer: 
1-3 februar, Kursussted Hørsholm Aflyst 
20-22 april, Kursussted Hørsholm Aflyst 
7-9 juni, Kursussted Hørsholm Flyttet til 31. maj – 2. juni. 4 deltagere 
11-13 oktober, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 1 Grundlæggende måleteknik: 
11-15 januar, Kursussted Hørsholm Aflyst 
17-21 maj, Kursussted Sønderborg, Hørsholm Gennemført 
25-29 oktober, Kursussted Sønderborg 
 
AUKOM Trin 2 Måleteknik for CMM operatører: 
1-5 marts, Kursussted Sønderborg Aflyst 
8-12 november, Kursussted Hørsholm 
 
AUKOM Trin 3 Ekspertkursus: 
12-16 april, Kursussted Hørsholm Aflyst 
29 november – 3 december, Kursussted Hørsholm 

 
7.3 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 

 
- Der er afholdt kursus. Det ser ud til at der er ved at komme mere gang i tilmeldingerne. 
- Det ser sløjt ud med tilmeldinger til de engelsksprogede kurser. Vi må se i hvor høj grad vi 

vil kunne gennemføre. 
 

8. FVM aktiviteter 
 

8.1 FVM repræsentant i DANAK 
 
DANAK skal orienteres om at Steen tager over fra Gedske 
Steen sørger for at følge op. 

8.2 Ringkalibrering: v/Jørgen og Tom 
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Status 
Der mangler rapporter fra Trescal. 4 af 5 kalibreringsrunder er hermed foretaget. 
Søren og Jørgen har gennemført et par korrekturer. 
Generelt ser niveauet højt ud. MEN der er stadig plads til forbedringer. 
Resultaterne offentliggøres i forbindelse med en temadag. 
 

8.3 Kalibreringsinstruktioner:  
 
Fra tidligere. 
Søren: Forskning og udvikling, Metrologisk Infrastruktur, forslag om udvikling af objekt til 
check af målemaskiner, og som kan måles både taktilt og optisk. 
 
Der blev talt om hulplader, tidligere artefacter fra CMM ringkalibrering og evt. ”nyere” artefakt 
udviklet af Ulrik fra Lego og opmålt af Erik, IPU. 

 
9. Roadtrip 2021 

 
Hvornår? 
Hvor? 
Steen, Søren og Klaus klar til at arbejde videre. Søren vil gerne kontakte EU Aarhus, 
Maskinmesterskolen of Zeeland. Steen har præsentationerne af FVM klar og Klaus har kursus 
om GPS og video om GPS klar. Klaus sender link til video. 
 
 

10. VTM Summit 2022 
 
8 -11 Februar 2022 i Odense Congress Center 
Vi vil gerne deltage. De fleste af os vil gerne deltage, men kan ikke umiddelbart give bindende 
tilsagn. Der er tilbud om også at holde foredrag. Jørgen har kontakt med udstillingschefen, 
Krister Kristensen 
 

11. FVMs formål 
 

Opfølgning på noter fra vores bestyrelsesseminar. 
Fra seminar referatets side 5 og 6 følges op. 
 
”Fyraftensmøde” gennemgået detaljeret. Første møde foreslås afholdt primo september. 
 
Status på standarder eksisterer i en version fra 2018. Jørgen lægger den ind. 
 
 
 

12. Næste Temadag 
 

Tid: 28/10 2021 
Sted:  Kyocera Unimerco i Sunds 
Titel: Hvorfor måler du? Hvad kan du måle og hvad skal du måle?  
Tovholder: Marianne M 

 
Marianne følger op. Alt ser ud til at være nogenlunde på plads.  
 
13. Kommende temadage 
 

Tid:  26. januar 2022 
Sted: Nyborg eller Korsør evt. hos Universal Robots Odense 
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren Kynde 
Stikord: 

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

 
Program: 
09:00 – 09:30  Ankomst, registrering og kaffe 
09:30 – 09:40  FVM indledning 
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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 

 
14.  FVM 40 års jubilæum 
 
Dato:  12. januar 2022 
Sted:  Lokale hos DTU reserveret 
Ansvarlige: Jørgen og Marianne M. er tovholdere for arrangementet 
Budget ramme: Kr. 50.000,- 
 
Formandsindlæg, Velkomst (SEUH) 
”FVM gennem 40 år – en menneskealder” (JM) 
Hans Nørgård Nielsen, DTU Institut for mekanisk Teknologi (Bekræftet) 
Dan Petersen (grundfos), har tidligere været formand for FVM (JM kontakter Dan P.) 
 
Program: 
Formandsindlæg, Velkomst (SEUH) 
”FVM gennem 40 år – en menneskealder” (JM) 
Hans Nørgård Nielsen, DTU Institut for mekanisk Teknologi (Bekræftet) 
Dan Petersen (grundfos), har tidligere været formand for FVM (JM kontakter Dan P.) 
 
”Festskrift” Plakat i str. A2 med angivelse af GPS symboler og deres default betingelser.  
Klaus og Jørgen fortsætter. Tom vil gerne sørge for tryk. 
 
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. De næste møder  

• Temadag 22. september 2021 28. oktober 2021 
• Bestyrelsesmøde #146 2. september 2021 12:30 – 16:00 
• Bestyrelsesmøde #147 15. december 2021 10:00 – 16:00 
• 40 års jubilæum 12. januar 2022 
• Temadag og generalforsamling 26. januar 2022 
• VTM 8. – 11. februar 2022 

 
16. Eventuelt 
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Steen 
30. maj 2021 
 
Refereret af Klaus Liltorp 03-06-2021 og lagt sammen med SRK-s noter pr. 2021-08-05 


