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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 148 – 24. februar 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00 på kontoret i Hørsholm 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard,  Klaus Liltorp, Søren Kynde, 

Sabrina R. Johannsen & Thomas T. Andersen 
 
Afbud:    Mogens Skovbo, Tom Thuner Johansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Referent: Søren Kynde 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 147 
Refereratet blev godkendt. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen samt §6 medlemmer 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Steen U. Hansen 
Næstformand: Klaus Liltorp 
Kasserer: Søren Kynde 
Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Dalgaard Larsen, Jørgen Meinertz, Thomas T. Andersen, Tom 
Thuner Johansen 
§6 Medlemmer: Mogens Skovbo, Sabrina R. Johansen 
 

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). 
 

Vi havde en længere diskussion om rammerne for investering. 
 
Klaus vil skrive et lille oplæg til fordelingen og retningslinjer for kasserens dispositioner. 
 
Input til Klauses oplæg: 

Der skal være et rådighedsbeløb (kontantbeholdning) til daglig drift. Det blev besluttet at 
dette beløb i 2022 er 250.000 kr.  

 
De resterende midler skal investeres.  

 
Første prioritet er investeringer som er direkte relateret til foreningens aktiviteter. 
Til eksempel: Et bog/-udgivelsesprojekt har indtil nu kostet omkring 100.000/150.000. 
Selve udlæg til trykkeomkostningerne bliver formentlig mindre i fremtiden. 

 
De øvrige midler kan med fordel investeres bredt i f.eks. en indeksfond. 

 
Vi ønsker desuden et overblik over hvor mange midler skal vi have stående i tilfælde af 
afvikling af foreningen. Huslejekontrakt, sekretær, opsigelsesgebyr? 

 
 
 
 
 
Der er i øvrigt ingen store ændringer i budgettet: Husleje betalt. Der er indbetalt for tilmeldinger til 
Aukom. Der er solgt farvemærkning.  

 
4.2 Sekretariatet 
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Marianne vil gerne stoppe inden for de kommende to år. Det bliver formentlig vanskeligt at 
finde en egnet kandidat til ti timer per uge. (DFK har fuldtidssekretærer). Vi kan søge blandt 
folk som allerede er selvstændige/freelancer/deltidsbeskæftiget. 

 
4.3 Salg/Salgs-statistikker 

 
4.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye: AF-medlem: Gurpreet Sing. F2-medlem: KAMF A/S 
Udmeldelser: OKM, Magnatek, Liqtech, Dencam Composite, Dansac, Thoka Precision, 
LEITECH Instruments. Johnnnny Frandsen. 

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

1. Demovideoer skal uploades 
Lasse blev bedt om at lave en youtube-konto. 
Søren sender demovideo til Lasse. Søren beder Lasse om en kort vejledning til opload af 
videoklip. Sabrina får administratorrettigheder.  

2. Beskrivelse af bøger mv. 
Beskrivelsen skal stå ved siden af linket til indholdsfortegnelsen. 
Sabrina har skrevet beskrivelser til instruktioner. 
Bøger: 
GPS-lommebog: Klaus 
GPS-håndbogen: Klaus 
Kapabilitetshåndbogen: Jørgen 
GPS-ordliste: Jørgen 
Kalibreringshåndbog: Marianne DL 
Farvemærkning: Marianne DL 
 
Marianne M: Lægger GPS ordliste på hjemmesiden. 
Lægger farvemærkningsplakater (i nedsat opløsning) på hjemmesiden. 
 

Kan vi gøre GPS-ordlisten tilgængelig online? For medlemmer/mod betaling. 
 

6. FVM på LinkedIn, v/Steen 
Der var ikke noget nyt under dette punkt. 

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 Aflyst. 
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, Afholdt for 1 person.  
7-11 marts, kursussted Hørsholm (ekstra kursus udbudt 31/1 2022). 1 Tilmeldt. 
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 
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 
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Der er lavet en rapport.  
Vi sender rapporten rundt til de deltagene laboratorier med information om at vi vil præsentere 
resultaterne for vores medlemmer i anonymiseret form. 
 
Søren skriver et udkast til et følgebrev.  
Søren inviterer til FVM-seminar om udstyrskassen. Seminaret lægges op på hjemmesiden. 
Salgspris forudstyrskassen: omkring 2000 til 3500 + evt. kalibreringsinstruktioner. 
Jørgen skriver et forslag til en salgstilbud. 
 
 

8.2 Kalibreringsinstruktioner 
Søren og Sabrina er næsten færdig med at gennemse kalibreringsinstruktionerne. Thomas er 
med i arbejdsgruppen igen. 
• Søren: Måleur digital og analog, Induktiv tast, finmåleur, centrumsindikator,.  
• Sabrina: Mikrometerskrue (udvendig/indvendig), dybdeskydelære, Skydelære (analog) 
• Thomas: måleklodser (information), mikrometerskrue (indvendig), Skydelærer (digital) 
 
Søren, Thomas 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? 
 
Der er ny udgave af datum-standarden (Gauss-plan som datum-plan) på vej med væsentlige 
ændringer. Vi bør afvente denne ændring så vi kan få denne ændring med i lommebogen. 

 
8.4 Hulplader 

15 stk. bestilt hos Holms Maskinfabrik. (ca. 64000 kr). 
Målerapport koster 1000 kr. hos Metrologic. 
DFM er akkrediteret til hulpladekalibrering 6000 kr.  
Pris for kunderne: 5800 med målerapport. 
4800 uden målerapport + akkrediteret opmåling hos DFM. 

 
Vi medtager et eksemplar til de kommende temadage. 
 

 
9. Roadtrip 2022 

 
Vi gik hurtigt hen over dette punkt da der ikke var meget nyt. 

Plan: 
• Søren vil gerne kontakte EA Aarhus, Maskinmesterskolen of Zeeland. 
  EA Aarhus er interesseret i at få et foredrag på deres geometridel. 
• 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 
Verdens største udstilling for måleudstyr og kvalitetskontrol.  
 
FVM arrangere fælles rejse igen i år efter ønske fra bl.a. Novo og Grundfos. Foreløbig bookes til 
15 personer i to dage. 

 
11. VTM Summit 2022 

21-24 juni 2022 i Odense Congres Center 
Der er lavet en flyer. (Marianne DL sender den til Marianne M som får dem trykt i 300 
eksemplarer.) 
Vi medtager ”Danfos”-emnet til opmåling med skydelære. (Jørgen) 
Kasse med kalibreret måleudstyr fra ringkalibrering. 
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Vi tilbyder gratis medlemskab for dem der registrer sig. (Søren laver en blanket: 
Kontaktperson, firma, antal ansatte) 
FVM-produkter: AUKOM, Kalibreringshåndbøger, farvemærkning.(Steen) 
Merchandise: (målebånd, kreditkortholdere) (Steen) 
Slik?  
Bemanding: 
Bemandingsplan: Søren Kynde 1 dag. Tom Thuner 1 dag. Sabrina evt. den 23. 
Meld tilbage snarest hvilke datoer de kan tage. 
 
 

12. FVMs formål mv. 
Dette punkt blev ikke berørt.  
 
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. 
 
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:  2022-05-02   Backup: 2022-05-24 
Sted:  Lokaler hos DTU 
Ansvarlige: Jørgen og Marianne M. er tovholdere for arrangementet 
Program: 
Marainne M, Opdaterer og genudsender program. 
Kon 
 
 

14. Næste Temadag 
 

Tid:  2022-06-09 
Sted: Hotel Nyborg Strand  
Titel: Bliv klogere på dine punktskyer – CT-scan, fotogrammetri, taktil. 

  
Tovholder: Søren Kynde 
Temadagsindbydelse: Skrives af Søren Kynde. Klar til præsentation ved jubilæet. 
 
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 

 
Søren har udarbejdet en beskrivelse af ”måleproceduren” og formål og forløb af 
sammenligningen som gives til alle deltagere. 
 
Måleemnet måles på forskellige målemaskiner: 
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• KMM taktilt (Søren fra DFM) 
• GOM-skanner, optisk fotometri skanner, Athos (Klaus fra DTU) 
• Werth CT skanner (John fra Metrologic)  
• Zeiss CT-skanner (Kim Mortensen 30654551 fra 3DCT) –Søren kommer i kontakt med 

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

bliver aktuelt.  
 
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.   
Det er ikke sikkert at Jan Andreasen får lov at tage afsted i sin nye funktion. Afklares i 
løbet ugen. Steen orienterer Søren. 
Som nødplan kan vi prøve at få en producent af scannere til at give et oplæg. 

 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
 
12:45 – 13:30 Foredrag 4 

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.  
 
Morten Hannemose var desværre alligevel forhindret. Måske kan der skaffes en afløser. 
Sabrina rykker igen og orienterer Søren.  
 

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.  
 
Maria Holmberg ønskede ikke at deltage. Søren har i stedet kontaktet Lars Bager Christensen 
fra DTI. Lars Bager vil gerne komme og tale om fysik og kød.  

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

Standarder og normaler til samkalibrering af forskellige sensorer. 
Eksempler: hulplade, VDI-standarder, Ny ISO-standard for CT-scanner. 
Pitch af projektide: Emne til test af specifik egenskab. 

 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 

15. Kommende temadage 
Der blev brainstormet med udgangspunkt i mødereferartet fra møde #147. Vi fik sat titler på 
oplæg kredsende omkring kalibrering af håndholdt måleudstyr og præsentationen FVMs 
ringkalibrering. 
 

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 
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09:40 – 10:25 Foredrag 1: Krav til måleudstyr ifølge ISO9000 og andre stander (f.eks. medical 
device) 

10:25 – 10:45  Kaffepause 
10:45 – 11:15 Foredrag 2: Hvad er en kalibrering? FVMs kalibreringsinstruktioner. 
11:15 – 12:00 Foredrag 3: Beregning af kalibreringsusikkerheder. (Gerne en fra industrien. 

(Grundfos)) 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
12:45 – 13:30 Foredrag 4: Resultater fra FVMs ringkalibrering 
13:30 – 14:15 Foredrag 5: ”live-kalibrering” af et stykke håndholdt måleudstyr ifølge FVMs 

håndbøger. Find fem fejl.  
14:15 – 14:45  Kaffepause 
14:45 – 15:30  Foredrag 6 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 

Ringkalibreringsresultater præsenteres.  
 
16.  De næste møder  
 
Der blev sat datoer på følgende begivenheder: Husk at reservere tid i kalenderen! 
40 års jubilæum den 2. maj (reservedato: 24. maj) 
Bestyrelsesmøde den 24. maj. 2022. kl. 10 til 16. (Evt. kun formiddag inden jubilæet.) 
21-24 juni 2022 i Odense Congres Center 
Bestyrelsesmøde den 25. august 2022 kl 10 til 16. 
Bestyrelsesmøde den 15. december. Kl. 10 til 16. 
 
17. Eventuelt 

Der blev ikke truffet nogen afgørelse om dette 
• Har vi behov for et bestyrelsesseminar til afholdelse i efteråret 2022? 

 
 
 
Referent 
Søren Kynde 
28. februar 2022 
 


