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Dagsorden - FVM bestyrelsesmøde - 148 – 24. februar 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00, Via Teams & fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Tom Johansen, Klaus 

Liltorp, Søren Kynde, Sabrina R. Johannsen & Thomas T. Andersen 
 
Afbud:    Mogens Skovbo 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Referent:  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 147 
 

 
3. Konstituering af bestyrelsen samt §6 medlemmer 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
§6 Medlemmer: 
 

4. Status for FVM, v/Jørgen 
For perioden 01/01-2022 til 24/2-2022.  
 
4.1 Regnskabsoversigt 

Emner der skal diskuteres: 
1. Hvad er strategien for de penge vi tjener? Hvad skal de bruges til?  
2. Hvad skal vi bruge den nuværende beholdning på 800.000 kr til? Investere i en 

indeksfond? 
3. Hvor meget vil vi have stående på kontoen for at være ”polstret” godt nok? 

(Vores indtjening er periodevis, så nogle gange tjener vi ikke så meget men har stadig 
udgifter). 
 

4.2 Sekretariatet 
 

4.3 Salg/Salgs-statistikker 
 

4.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 
Nye:  
Udmeldelser:  

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

Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
1. Demoviedoer skal uploades 
2. Beskrivelse af bøger mv. 
 

6. FVM på LinkedIn, v/Steen 
  
7. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
7.1 Fremtidige trænere? 

Søren har bestået Aukom trin 1. 
 
7.2 Planlagte kurser for 2022 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer: 
5-7 januar, kursussted Hørsholm, antal deltagere? 
20-22 april, kursussted Hørsholm 
18-21 maj på engelsk, kursussted Hørsholm 
22-24 august, kursussted Hørsholm 
10-12 oktober, kursussted Hørsholm 
 
Trin 1 
17-21 januar, kursussted Hørsholm, antal deltagere? 
7-11 marts, kursussted Hørsholm (ekstra kursus udbudt 31/1 2022), antal tilmeldte? 
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25-29 april, kursussted Sønderborg 
15-19 august på engelsk, kursussted Hørsholm 
12-16 september, kursussted Hørsholm 
7-11 november, kursussted Sønderborg 
 
Trin 2 
28 februar – 4 marts, kursussted Sønderborg, antal tilmeldte? 
28 november – 2 december, kursussted Hørsholm 
 
Trin 3 
30 maj – 3 juni, kursussted Hørsholm 
24-28 oktober på engelsk, kursussted Hørsholm 

 
8. FVM aktiviteter 
 
8.1 Ringkalibrering: v/Jørgen, Tom og Søren 

Hvad er næste step? 
 

8.2 Kalibreringsinstruktioner 
Fra sidste møde 
Søren og Sabrina er næsten færdig med at gennemse kalibreringsinstruktionerne. Thomas’ 
instruktioner bliver fordelt mellem de to: 
• Søren: Måleur digital og analog, Induktiv tast, finmåleur, centrumsindikator, måleklodser 

(information).  
• Sabrina: Mikrometerskrue (udvendig/indvendig), dybdeskydelære, Skydelære (digital og 

analog) 
 
Søren og Sabrina taler sammen først om kommentarer og indkalder derefter Jørgen og Steen 
til møde om forslag til instruktionerne. 
 

8.3 Lommebog 
 Emne der skal diskuteres: 

Status på opdatering af GPS lommebog der pt er opdateret i 2014: 
På forrige møde blev det aftalt at Jørgen kontakter Henrik Strøbæk for at høre om han har 
nogen konkrete planer om at opdatere lommebogen. Status? 

 
8.4 Hulplader 

x stk bestilt hos Holms Maskinfabrik 
 
9. Roadtrip 2022 

Plan: 
• Søren vil gerne kontakte EU Aarhus, Maskinmesterskolen of Zeeland. 
• Steen har præsentationerne af FVM klar. 
• Klaus har kursus om GPS og video klar. Link til video: https://atv-semapp.dk/gps-som-

faelles-sprog/ 
 
Skal FVM lave en liste over hvilke metrologi kurser der udbydes? Eller bliver vi for farvede og 
kommer til at forfordele nogle virksomheder over andre.  
 
Nogle tekniske skoler tilbyder GPS kurser – måske et sted vi kunne besøge? Sønderborg, 
Holstebro, Aalborg har skoler der tilbyder disse kurser.  
 

10. Control Stuttgart 
Forventes afhold 3-6 maj 2022 
FVM tur? 
 

11. VTM Summit 2022 
Forventes gennemført 21-24 juni 2022 i Odense Congres Center 
Program, bemanding mv. skal på plads. Se referat 146 for detaljer 
 

12. FVMs formål mv. 
 
Gå-hjem-møde skal forblive gratis. Det er markedsføring af os og en service til vores medlemmer. 
Kan måske gøre nogen interesseret i vores temadage.  
 
Vi benytter DFMs udstyr til disse møder. Men hvordan skal det foregå fremover? Skal DFM nævnes? 
Søren snakker med Jan Hald hvordan aftalen skal være for vores lån af udstyret. 
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Hvis DFM vil lave en video/gå-hjem-møde, så orientere Søren os om det. Hvorefter vi kan tage 
stilling til om det skal sendes du til FVM medlemmer. 
 
Gå-hjem-møder/kurser vil blive lagt op på DFMs hjemmeside, hvilket er helt fint for FVM. Vi vil 
bare gerne sprede budskabet.   
 
Forslag til nye gå-hjem-møder: 
1) Apperitizer til temadag om krav til måleudstyr hvor Ringkalibrering resultater også præsenteres 
kort. Jørgen interviewes af Søren.  
   
13. FVM 40 års jubilæum 
 

Dato:  ? 2022 
Sted:  Lokaler hos DTU 
Ansvarlige: Jørgen og Marianne M. er tovholdere for arrangementet 
Program: 
Skal opdateres og sendes ud igen. 
 
 

14. Næste Temadag 
 

Tid:  ?? 2022 
Sted: Hotel Nyborg Strand?  
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren Kynde 
Temadagsindbydelse: Skrives af? 
 
Program: 
09:00 – 09:30  Ankomst, registrering og kaffe 
 
09:30 – 09:40  FVM indledning 
 
09:40 – 11:15 Foredrag 1 & 2, incl. kaffepause 

Hvordan man fremskaffer punktskyer og hvordan man behandler punktskyerne? 
(dobbeltforedrag) 
 
Vi har et Werth test emne (firkantet i mørkeblå plast), vi kan benytte til sammenligningen.  
Egenskaber vi vil måle på emnet:  
• Cirkel/cylinder – afstand Gauss 
• Plan 
• Konus/cylinder – afstand Gauss 

 
De der opmåler skal først selv beslutte hvordan de behandler punktskyerne, også sende 
resultater til os. Vi beder dem herefter om at benytte den korrekte behandling af 
punkskyerne (hvis det ikke er gjort), så man kan se forskellen.   
 
Måleemnet måles på forskellige målemaskiner: 
• KMM taktilt (Søren fra DFM) 
• GUM-skanner, optisk fotometri skanner, Athos (Klaus fra DTU) 
• Werth CT skanner (John fra Metrologic)  
• Zeiss CT-skanner (Kim Mortensen fra 3DCT) – Jørgen sørger for at Søren kommer i 

kontakt med Kim.  
• Nikon CT-skanner (Klaus DTU fysik, Carsten Gunlach) 
• Evt. GUM CT-skanner (Kasper Fedde Krogh fra Zebikon) – Søren kontakter hvis det 

bliver aktuelt.  
 
Opmål afstand mellem to cylindere og position af cylindere i forhold til plan. Det defineres 
på en tegning. Jørgen sender tegning af test emne til Søren. 

 
11:15 – 12:00 Foredrag 3 

Sammenligningsmåling - internationalt projekt 
Sammenligning mellem 10 institutter og virksomheder på opmåling af et test emne med 
caviteter. Størrelse af caviteter i emnet blev blandt andet opmålt (2 år gammelt studie). 
Klaus har målt taktilt på emner og Jan Andreasen har målt med CT skanner.   

 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
 
12:45 – 13:30 Foredrag 4 
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Morten Hannemose (er kontaktet og vil gerne holde foredrag) 
DTU-compute/naturhistorisk museum dino-historie.  
Teknikken bag 3D-skanning af dinosaur-kranie - DTU Compute 
Fortæller noget om overflade måling og hvordan lys-materiale interaktionen påvirker det 
man måler når man benytter et optisk måleudstyr. Der ses på den øgede usikkerhed ved at 
måle på virkelige objekter og ikke diffuse hvide objekter.  
 

13:30 – 14:15 Foredrag 5  
Forslag til oplægsholder: Maria Holmberg, DTU Ballerup. Søren kontakter 
CT skanne kæden 
Fra røntgenstråling generes til filtrering til software. Forskel mellem typer af CT-skanner; 
punkter vs. optisk (fitter en kurve til punkter). Hvad betyder det for målingerne? 
Indledende indlæg som får teknikken/fysikken på plads. 
Fortæl med baggrund i det projekt hun var en del af mellem DTU og DTI (fra 2014). CT-
skanning i dansk industri og dets potentiale i dansk industri.  

 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
 
14:45 – 15:30  Foredrag 6 

Forslag til oplægsholder: Oticon? Jørgen forsøger at tage kontakt til dem.  
Titlen for temadagen skal muligvis ændres idet fokus nu er meget på CT-skannere. 

 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 
Poster? Klaus har den 8/2 2022 fremsendt hvad der tidligere er lavet. 

 
15. Kommende temadage 

Tid:  Efterår 2022 
Sted: ? 
Titel: ”Krav til måleudstyr” 
Tovholder: Tom 
Temadagsindbydelse: Skrives af? 
 
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 
 

Ringkalibreringsresultater præsenteres.  
 
16.  De næste møder  

• 40 års jubilæum ?? 2022, DTU 
• Bestyrelsesmøde #149 Maj 2022? 
• VTM 21-24 juni 2022, Odense 
• Bestyrelsesmøde #150 August 2022? 
• Bestyrelsesmøde #151 December 2022? 

 
17. Eventuelt 

• Har vi behov for et bestyrelsesseminar til afholdelse i eferåret  2022? 
 
Steen 
21. februar 2022 
Opdateret 22/2 2022 


