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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 149 – 24. maj 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00, Via Teams & fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard (Teams), Tom Johansen 

(Teams), Klaus Liltorp (Kommer senere), Søren Kynde, Sabrina R. Johannsen 
(Teams) & Thomas T. Andersen (Teams) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Referent: Søren Kynde 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 148 

Referatet er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
3. Status for FVM, v/Søren 

For perioden 01/01-2022 til 24/5-2022.  
3.1 Regnskabsoversigt 

Emner der skal diskuteres: 
1. Gennemgang af oplæg fra Klaus 
(Punktet udsættes til næste gang) 
 

3.2 Sekretariatet 
 

3.3 Salg/Salgs-statistikker 
Der er fint salg i farvemærkning, der er kommet lidt gang i AUKOM-kurserne igen. 
 

3.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 
 

Nye: Montana Furniture, Q-life  
Udmeldelser: Cooper Surgical, SP Moulding, Syntegon, PMC, Århus Tech 

 

4. FVM på www.maaleteknik.dk, v/Steen 
Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
 
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.  
 
Der er kommet video op med information om kalibreringsinstruktioner. 
 

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. 
 
Der er kommet beskrivelser og billeder af de fleste kalibreringsinstruktioner, lommebog, 
kalibreringshåndbog. 
Mangler: Ordliste (Jørgen), Beskr. Kapabilitetshåndbog (Jørgen), lavopløst billeder af 
farvemærkningsplakater (Marianne M. sender direkte til Lasse). 

 
Punkt til dagsorden på næste møde: Gennemgang af kontrakter (royalty for diverse bøger). 
(Steen og Marianne M. forsøger at skabe et overblik) 
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5. FVM på LinkedIn, v/Steen 

Husk at dele når der er et opslag. 
 
6. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
6.1 Fremtidige trænere 

Søren deltager på GPS-kurset i efteråret. 
 
6.2 Planlagte kurser for 2022 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer (kr. 11.000) 
5-7 januar, kursussted Hørsholm, Aflyst 
6-8 april, firmakursus, 7 deltagere 
20-22 april, kursussted Hørsholm, 5 deltagere  
 
18-20 maj på engelsk, kursussted Hørsholm, 3 deltagere + Allan. 
22-24 august, kursussted Hørsholm,  
10-12 oktober, kursussted Hørsholm 
 
Trin 1 (kr. 15.500) 
17-21 januar, kursussted Hørsholm, 1 deltager 
7-11 marts, kursussted Hørsholm (ekstra kursus udbudt 31/1 2022), aflyst 
25-29 april, kursussted Sønderborg, 7 deltagere 
15-19 august på engelsk, kursussted Hørsholm 
12-16 september, kursussted Hørsholm 
7-11 november, kursussted Sønderborg 
 
Trin 2 (kr. 15.500) 
28 februar – 4 marts, kursussted Sønderborg, 3 deltagere 
24-28 oktober på engelsk, kursussted Hørsholm  
28 november – 2 december, kursussted Hørsholm 
 
Trin 3 (kr. 18.600) 
30 maj – 3 juni, kursussted Hørsholm Aflyst 
 
Zeiss har ansøgt om at blive udbyder af AUKOM-kurser i Danmark i modstrid med aftalen om at 
alle kurser skulle udbydes gennem FVM. 
 
Jørgen: FVM kunne med fordel stå for at udbyde andre kurser i f.eks. kalibrering. 
Tom: Der er klart et marked for denne type af kurser. 

 
 
7. FVM aktiviteter 
 
7.1 Ringkalibrering: v/Jørgen og Søren 

Opfølgning fra sidst 
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. 
 
Følgebrevet og rapporterne er sendt ud til laboratorierne. Der har ikke været de store 
reaktioner.  
 
Søren inviterer til FVM-seminar om udstyrskassen. Seminaret lægges op på hjemmesiden. 
Salgspris for lån af udstyrskassen og rapport: omkring 3500 til 4000 + evt. 
kalibreringsinstruktioner. 
Jørgen har skrevet et forslag til en salgstilbud. 
Marianne var ikke helt tilfreds med ordlyden i udkastet. Vi prøver igen.   

 
 

7.2 Kalibreringsinstruktioner 
Fra sidste møde 
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,.  
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• 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. 

 
Der er generelt uklarhed om begrebet MPE 
Hvordan kan vi overvåge standarderne så vi kan være sikre på at vi referere til de nyeste. 
 
Der er nye standarder på vej på mikrometerskrue og måleur. 
 
Kalibreringsinstruktion for mikormeterskrue udvælges som eksempel. Søren, Thomas og 
Sabrina tilføjer deres kommentarer og forslag til ændringer. Den redigerede version sendes til 
Jørgen og Steen. Søren indkalder til et (Online-)møde (Jørgen, Steen, Sabrina, Thomas, Søren) 
hvor vi diskuterer de generelle og specifikke ændringsforslag.  
 

7.3 Lommebog 
 Emne der skal diskuteres: 

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

 
Ny håndbog: Vi venter med at opdatere håndbogen til standard ISO:5459 er opdateret. 
(forventet 2023).  
FVM ønsker at råde fuldstændig over rettighederne til lommebogen i den nye opdatering. 

 
7.4 Hulplader 

15 stk. købt hos Holms Maskinfabrik. 
Tilbud sendt ud til medlemmer 
 

7.5 GPS-plakat 
Jørgen og Klaus fortsætter med overvejelser omkring GPS-plakat. 

 
 
8. Roadtrip 2022 

 
Punktet udsættes til senere: 
 

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.  
 

9. Control Stuttgart 
Afholdt 3-6 maj 2022 
FVM tur aflyst. 
 
Jørgen: Indtryk fra messen 
Det bliver i stigende grad optisk måling. 
Standende er opdelt i emner: QA-software, målemaskiner, etc. Mange nye leverandører af 
målemaskiner. 
 
Næste messe: 
9-12 maj 2023 
 

10. VTM Summit 2022 
21-24 juni 2022 i Odense Congres Center. 
Aflyst og udsat til 2023. 
 
Vi tager endeligt stilling til FVMs deltagelse ved bestyrelsesmødet i august 2022 
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11. 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. 
 
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.  
2) GPS-introduktion: Klaus har et eksempel med kæbe fra en boltsaks. Evt. kan nævnes 8-

punkts tolerancesætning. Der findes også et modellokomotivhjul inkl. tegning som kan 
bruges som demonstrationsobjekt. Reklame for AUKOM-GPS. 

3) Hvordan læser man en tegning. 
4) Tolerancesætning. 
5) Udfylde et usikkerhedsbudget. 

Generelt emner som relaterer sig til kommende temadage.   
 
12. FVM 40 års jubilæum 

 
Afholdt 2/5 2022. 
Opfølgning.  
Tak til DTU og Klaus for et fint arrangement. 
Der var en venlig hilsen fra Teknovation. 
 

13. Næste Temadag 
 

Tid:  9/6 2022 
Sted: Hotel Nyborg Strand 
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren Kynde 
Temadagsindbydelse: Er sendt ud 
Steen kan desværre ikke deltage. Klaus overtager. 

 
14. Kommende temadage 

 
Tid:  Torsdag den 6. oktober 2022.  
Sted: Grenå (Therma), TI-Århus? (Marianne M skriver til Niels Testrup). Silkeborg (Trescal).  
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: Krav til måleudstyr ifølge ISO9000 og andre stander (f.eks. medical 
device) (Auditor efter IATF-16949. (Bureau Veritas: Keneth Poulsen?), (DANAK: Hans 
Dalsgård.)) 
10:25 – 10:45  Kaffepause 
10:45 – 11:15 Foredrag 2: Hvad er en kalibrering? FVMs kalibreringsinstruktioner. (Helst oplæg 
fra et medlem som bruger instruktionerne.) 
11:15 – 12:00 Foredrag 3: Beregning af kalibreringsusikkerheder. (Gerne en fra industrien. 
(Grundfos, Therma, )) 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
12:45 – 13:30 Foredrag 4: Resultater fra FVMs ringkalibrering (Jørgen Meinertz) 
13:30 – 14:15 Foredrag 5: ”live-kalibrering” af et stykke håndholdt måleudstyr ifølge FVMs 
håndbøger. Find fem fejl. (Søren og Klaus) 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
14:45 – 15:30  Foredrag 6: Hvad er sporbarhed og hvorfor skal vi have det?  
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
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Ideer til kommende temadage: Forskellige filosofier for usikkerhedsberegninger. (MSA, GUM, 
ISO14253, 6sigma, kapabilitetsanalyse …) 

 
 

15. De næste møder  
 

• Bestyrelsesmøde #150 25. August 2022 
• Bestyrelsesmøde #151 15. December 2022 
• Generalforsamling 25. Januar 2023 

 
 
16. Eventuelt 
Har vi behov for et bestyrelsesseminar til afholdelse i eferåret  2022? 
 
Bestyrelsesseminar: 18-19 november 2022. 
Emner: Kommende temadage. Opfølgning på idegenerering fra 2021. Sammenhæng mellem gå-
hjem-møder og temadage. Roadtrip. Udvikling af kurser. Hvordan sælger man kurser og begrebet 
måleteknik. Generationsskift (bl.a. ny person i sekretariatet).  
 
Søren Kynde 
2022-06-01 
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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 149 – 24. maj 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00, Via Teams & fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard (Teams), Tom Johansen 

(Teams), Klaus Liltorp (Kommer senere), Søren Kynde, Sabrina R. Johannsen 
(Teams) & Thomas T. Andersen (Teams) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Referent: Søren Kynde 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 148 

Referatet er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
3. Status for FVM, v/Søren 

For perioden 01/01-2022 til 24/5-2022.  
3.1 Regnskabsoversigt 

Emner der skal diskuteres: 
1. Gennemgang af oplæg fra Klaus 
(Punktet udsættes til næste gang) 
 

3.2 Sekretariatet 
 

3.3 Salg/Salgs-statistikker 
Der er fint salg i farvemærkning, der er kommet lidt gang i AUKOM-kurserne igen. 
 

3.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 
 

Nye: Montana Furniture, Q-life  
Udmeldelser: Cooper Surgical, SP Moulding, Syntegon, PMC, Århus Tech 

 

4. FVM på www.maaleteknik.dk, v/Steen 
Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
 
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.  
 
Der er kommet video op med information om kalibreringsinstruktioner. 
 

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. 
 
Der er kommet beskrivelser og billeder af de fleste kalibreringsinstruktioner, lommebog, 
kalibreringshåndbog. 
Mangler: Ordliste (Jørgen), Beskr. Kapabilitetshåndbog (Jørgen), lavopløst billeder af 
farvemærkningsplakater (Marianne M. sender direkte til Lasse). 

 
Punkt til dagsorden på næste møde: Gennemgang af kontrakter (royalty for diverse bøger). 
(Steen og Marianne M. forsøger at skabe et overblik) 
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5. FVM på LinkedIn, v/Steen 

Husk at dele når der er et opslag. 
 
6. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
6.1 Fremtidige trænere 

Søren deltager på GPS-kurset i efteråret. 
 
6.2 Planlagte kurser for 2022 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer (kr. 11.000) 
5-7 januar, kursussted Hørsholm, Aflyst 
6-8 april, firmakursus, 7 deltagere 
20-22 april, kursussted Hørsholm, 5 deltagere  
 
18-20 maj på engelsk, kursussted Hørsholm, 3 deltagere + Allan. 
22-24 august, kursussted Hørsholm,  
10-12 oktober, kursussted Hørsholm 
 
Trin 1 (kr. 15.500) 
17-21 januar, kursussted Hørsholm, 1 deltager 
7-11 marts, kursussted Hørsholm (ekstra kursus udbudt 31/1 2022), aflyst 
25-29 april, kursussted Sønderborg, 7 deltagere 
15-19 august på engelsk, kursussted Hørsholm 
12-16 september, kursussted Hørsholm 
7-11 november, kursussted Sønderborg 
 
Trin 2 (kr. 15.500) 
28 februar – 4 marts, kursussted Sønderborg, 3 deltagere 
24-28 oktober på engelsk, kursussted Hørsholm  
28 november – 2 december, kursussted Hørsholm 
 
Trin 3 (kr. 18.600) 
30 maj – 3 juni, kursussted Hørsholm Aflyst 
 
Zeiss har ansøgt om at blive udbyder af AUKOM-kurser i Danmark i modstrid med aftalen om at 
alle kurser skulle udbydes gennem FVM. 
 
Jørgen: FVM kunne med fordel stå for at udbyde andre kurser i f.eks. kalibrering. 
Tom: Der er klart et marked for denne type af kurser. 

 
 
7. FVM aktiviteter 
 
7.1 Ringkalibrering: v/Jørgen og Søren 

Opfølgning fra sidst 
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. 
 
Følgebrevet og rapporterne er sendt ud til laboratorierne. Der har ikke været de store 
reaktioner.  
 
Søren inviterer til FVM-seminar om udstyrskassen. Seminaret lægges op på hjemmesiden. 
Salgspris for lån af udstyrskassen og rapport: omkring 3500 til 4000 + evt. 
kalibreringsinstruktioner. 
Jørgen har skrevet et forslag til en salgstilbud. 
Marianne var ikke helt tilfreds med ordlyden i udkastet. Vi prøver igen.   

 
 

7.2 Kalibreringsinstruktioner 
Fra sidste møde 
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,.  
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• 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. 

 
Der er generelt uklarhed om begrebet MPE 
Hvordan kan vi overvåge standarderne så vi kan være sikre på at vi referere til de nyeste. 
 
Der er nye standarder på vej på mikrometerskrue og måleur. 
 
Kalibreringsinstruktion for mikormeterskrue udvælges som eksempel. Søren, Thomas og 
Sabrina tilføjer deres kommentarer og forslag til ændringer. Den redigerede version sendes til 
Jørgen og Steen. Søren indkalder til et (Online-)møde (Jørgen, Steen, Sabrina, Thomas, Søren) 
hvor vi diskuterer de generelle og specifikke ændringsforslag.  
 

7.3 Lommebog 
 Emne der skal diskuteres: 

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

 
Ny håndbog: Vi venter med at opdatere håndbogen til standard ISO:5459 er opdateret. 
(forventet 2023).  
FVM ønsker at råde fuldstændig over rettighederne til lommebogen i den nye opdatering. 

 
7.4 Hulplader 

15 stk. købt hos Holms Maskinfabrik. 
Tilbud sendt ud til medlemmer 
 

7.5 GPS-plakat 
Jørgen og Klaus fortsætter med overvejelser omkring GPS-plakat. 

 
 
8. Roadtrip 2022 

 
Punktet udsættes til senere: 
 

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.  
 

9. Control Stuttgart 
Afholdt 3-6 maj 2022 
FVM tur aflyst. 
 
Jørgen: Indtryk fra messen 
Det bliver i stigende grad optisk måling. 
Standende er opdelt i emner: QA-software, målemaskiner, etc. Mange nye leverandører af 
målemaskiner. 
 
Næste messe: 
9-12 maj 2023 
 

10. VTM Summit 2022 
21-24 juni 2022 i Odense Congres Center. 
Aflyst og udsat til 2023. 
 
Vi tager endeligt stilling til FVMs deltagelse ved bestyrelsesmødet i august 2022 
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11. 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. 
 
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.  
2) GPS-introduktion: Klaus har et eksempel med kæbe fra en boltsaks. Evt. kan nævnes 8-

punkts tolerancesætning. Der findes også et modellokomotivhjul inkl. tegning som kan 
bruges som demonstrationsobjekt. Reklame for AUKOM-GPS. 

3) Hvordan læser man en tegning. 
4) Tolerancesætning. 
5) Udfylde et usikkerhedsbudget. 

Generelt emner som relaterer sig til kommende temadage.   
 
12. FVM 40 års jubilæum 

 
Afholdt 2/5 2022. 
Opfølgning.  
Tak til DTU og Klaus for et fint arrangement. 
Der var en venlig hilsen fra Teknovation. 
 

13. Næste Temadag 
 

Tid:  9/6 2022 
Sted: Hotel Nyborg Strand 
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren Kynde 
Temadagsindbydelse: Er sendt ud 
Steen kan desværre ikke deltage. Klaus overtager. 

 
14. Kommende temadage 

 
Tid:  Torsdag den 6. oktober 2022.  
Sted: Grenå (Therma), TI-Århus? (Marianne M skriver til Niels Testrup). Silkeborg (Trescal).  
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: Krav til måleudstyr ifølge ISO9000 og andre stander (f.eks. medical 
device) (Auditor efter IATF-16949. (Bureau Veritas: Keneth Poulsen?), (DANAK: Hans 
Dalsgård.)) 
10:25 – 10:45  Kaffepause 
10:45 – 11:15 Foredrag 2: Hvad er en kalibrering? FVMs kalibreringsinstruktioner. (Helst oplæg 
fra et medlem som bruger instruktionerne.) 
11:15 – 12:00 Foredrag 3: Beregning af kalibreringsusikkerheder. (Gerne en fra industrien. 
(Grundfos, Therma, )) 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
12:45 – 13:30 Foredrag 4: Resultater fra FVMs ringkalibrering (Jørgen Meinertz) 
13:30 – 14:15 Foredrag 5: ”live-kalibrering” af et stykke håndholdt måleudstyr ifølge FVMs 
håndbøger. Find fem fejl. (Søren og Klaus) 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
14:45 – 15:30  Foredrag 6: Hvad er sporbarhed og hvorfor skal vi have det?  
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
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Ideer til kommende temadage: Forskellige filosofier for usikkerhedsberegninger. (MSA, GUM, 
ISO14253, 6sigma, kapabilitetsanalyse …) 

 
 

15. De næste møder  
 

• Bestyrelsesmøde #150 25. August 2022 
• Bestyrelsesmøde #151 15. December 2022 
• Generalforsamling 25. Januar 2023 

 
 
16. Eventuelt 
Har vi behov for et bestyrelsesseminar til afholdelse i eferåret  2022? 
 
Bestyrelsesseminar: 18-19 november 2022. 
Emner: Kommende temadage. Opfølgning på idegenerering fra 2021. Sammenhæng mellem gå-
hjem-møder og temadage. Roadtrip. Udvikling af kurser. Hvordan sælger man kurser og begrebet 
måleteknik. Generationsskift (bl.a. ny person i sekretariatet).  
 
Søren Kynde 
2022-06-01 
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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 149 – 24. maj 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00, Via Teams & fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen, Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard (Teams), Tom Johansen 

(Teams), Klaus Liltorp (Kommer senere), Søren Kynde, Sabrina R. Johannsen 
(Teams) & Thomas T. Andersen (Teams) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Referent: Søren Kynde 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 148 

Referatet er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
3. Status for FVM, v/Søren 

For perioden 01/01-2022 til 24/5-2022.  
3.1 Regnskabsoversigt 

Emner der skal diskuteres: 
1. Gennemgang af oplæg fra Klaus 
(Punktet udsættes til næste gang) 
 

3.2 Sekretariatet 
 

3.3 Salg/Salgs-statistikker 
Der er fint salg i farvemærkning, der er kommet lidt gang i AUKOM-kurserne igen. 
 

3.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 
 

Nye: Montana Furniture, Q-life  
Udmeldelser: Cooper Surgical, SP Moulding, Syntegon, PMC, Århus Tech 

 

4. FVM på www.maaleteknik.dk, v/Steen 
Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
 
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.  
 
Der er kommet video op med information om kalibreringsinstruktioner. 
 

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. 
 
Der er kommet beskrivelser og billeder af de fleste kalibreringsinstruktioner, lommebog, 
kalibreringshåndbog. 
Mangler: Ordliste (Jørgen), Beskr. Kapabilitetshåndbog (Jørgen), lavopløst billeder af 
farvemærkningsplakater (Marianne M. sender direkte til Lasse). 

 
Punkt til dagsorden på næste møde: Gennemgang af kontrakter (royalty for diverse bøger). 
(Steen og Marianne M. forsøger at skabe et overblik) 
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5. FVM på LinkedIn, v/Steen 

Husk at dele når der er et opslag. 
 
6. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
6.1 Fremtidige trænere 

Søren deltager på GPS-kurset i efteråret. 
 
6.2 Planlagte kurser for 2022 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer (kr. 11.000) 
5-7 januar, kursussted Hørsholm, Aflyst 
6-8 april, firmakursus, 7 deltagere 
20-22 april, kursussted Hørsholm, 5 deltagere  
 
18-20 maj på engelsk, kursussted Hørsholm, 3 deltagere + Allan. 
22-24 august, kursussted Hørsholm,  
10-12 oktober, kursussted Hørsholm 
 
Trin 1 (kr. 15.500) 
17-21 januar, kursussted Hørsholm, 1 deltager 
7-11 marts, kursussted Hørsholm (ekstra kursus udbudt 31/1 2022), aflyst 
25-29 april, kursussted Sønderborg, 7 deltagere 
15-19 august på engelsk, kursussted Hørsholm 
12-16 september, kursussted Hørsholm 
7-11 november, kursussted Sønderborg 
 
Trin 2 (kr. 15.500) 
28 februar – 4 marts, kursussted Sønderborg, 3 deltagere 
24-28 oktober på engelsk, kursussted Hørsholm  
28 november – 2 december, kursussted Hørsholm 
 
Trin 3 (kr. 18.600) 
30 maj – 3 juni, kursussted Hørsholm Aflyst 
 
Zeiss har ansøgt om at blive udbyder af AUKOM-kurser i Danmark i modstrid med aftalen om at 
alle kurser skulle udbydes gennem FVM. 
 
Jørgen: FVM kunne med fordel stå for at udbyde andre kurser i f.eks. kalibrering. 
Tom: Der er klart et marked for denne type af kurser. 

 
 
7. FVM aktiviteter 
 
7.1 Ringkalibrering: v/Jørgen og Søren 

Opfølgning fra sidst 
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. 
 
Følgebrevet og rapporterne er sendt ud til laboratorierne. Der har ikke været de store 
reaktioner.  
 
Søren inviterer til FVM-seminar om udstyrskassen. Seminaret lægges op på hjemmesiden. 
Salgspris for lån af udstyrskassen og rapport: omkring 3500 til 4000 + evt. 
kalibreringsinstruktioner. 
Jørgen har skrevet et forslag til en salgstilbud. 
Marianne var ikke helt tilfreds med ordlyden i udkastet. Vi prøver igen.   

 
 

7.2 Kalibreringsinstruktioner 
Fra sidste møde 
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,.  
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• 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. 

 
Der er generelt uklarhed om begrebet MPE 
Hvordan kan vi overvåge standarderne så vi kan være sikre på at vi referere til de nyeste. 
 
Der er nye standarder på vej på mikrometerskrue og måleur. 
 
Kalibreringsinstruktion for mikormeterskrue udvælges som eksempel. Søren, Thomas og 
Sabrina tilføjer deres kommentarer og forslag til ændringer. Den redigerede version sendes til 
Jørgen og Steen. Søren indkalder til et (Online-)møde (Jørgen, Steen, Sabrina, Thomas, Søren) 
hvor vi diskuterer de generelle og specifikke ændringsforslag.  
 

7.3 Lommebog 
 Emne der skal diskuteres: 

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

 
Ny håndbog: Vi venter med at opdatere håndbogen til standard ISO:5459 er opdateret. 
(forventet 2023).  
FVM ønsker at råde fuldstændig over rettighederne til lommebogen i den nye opdatering. 

 
7.4 Hulplader 

15 stk. købt hos Holms Maskinfabrik. 
Tilbud sendt ud til medlemmer 
 

7.5 GPS-plakat 
Jørgen og Klaus fortsætter med overvejelser omkring GPS-plakat. 

 
 
8. Roadtrip 2022 

 
Punktet udsættes til senere: 
 

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.  
 

9. Control Stuttgart 
Afholdt 3-6 maj 2022 
FVM tur aflyst. 
 
Jørgen: Indtryk fra messen 
Det bliver i stigende grad optisk måling. 
Standende er opdelt i emner: QA-software, målemaskiner, etc. Mange nye leverandører af 
målemaskiner. 
 
Næste messe: 
9-12 maj 2023 
 

10. VTM Summit 2022 
21-24 juni 2022 i Odense Congres Center. 
Aflyst og udsat til 2023. 
 
Vi tager endeligt stilling til FVMs deltagelse ved bestyrelsesmødet i august 2022 
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11. 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. 
 
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.  
2) GPS-introduktion: Klaus har et eksempel med kæbe fra en boltsaks. Evt. kan nævnes 8-

punkts tolerancesætning. Der findes også et modellokomotivhjul inkl. tegning som kan 
bruges som demonstrationsobjekt. Reklame for AUKOM-GPS. 

3) Hvordan læser man en tegning. 
4) Tolerancesætning. 
5) Udfylde et usikkerhedsbudget. 

Generelt emner som relaterer sig til kommende temadage.   
 
12. FVM 40 års jubilæum 

 
Afholdt 2/5 2022. 
Opfølgning.  
Tak til DTU og Klaus for et fint arrangement. 
Der var en venlig hilsen fra Teknovation. 
 

13. Næste Temadag 
 

Tid:  9/6 2022 
Sted: Hotel Nyborg Strand 
Titel: Analyse af punktskyer og andre optiske måleresultater 
Tovholder: Søren Kynde 
Temadagsindbydelse: Er sendt ud 
Steen kan desværre ikke deltage. Klaus overtager. 

 
14. Kommende temadage 

 
Tid:  Torsdag den 6. oktober 2022.  
Sted: Grenå (Therma), TI-Århus? (Marianne M skriver til Niels Testrup). Silkeborg (Trescal).  
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: Krav til måleudstyr ifølge ISO9000 og andre stander (f.eks. medical 
device) (Auditor efter IATF-16949. (Bureau Veritas: Keneth Poulsen?), (DANAK: Hans 
Dalsgård.)) 
10:25 – 10:45  Kaffepause 
10:45 – 11:15 Foredrag 2: Hvad er en kalibrering? FVMs kalibreringsinstruktioner. (Helst oplæg 
fra et medlem som bruger instruktionerne.) 
11:15 – 12:00 Foredrag 3: Beregning af kalibreringsusikkerheder. (Gerne en fra industrien. 
(Grundfos, Therma, )) 
12:00 – 12:45  Frokostpause 
12:45 – 13:30 Foredrag 4: Resultater fra FVMs ringkalibrering (Jørgen Meinertz) 
13:30 – 14:15 Foredrag 5: ”live-kalibrering” af et stykke håndholdt måleudstyr ifølge FVMs 
håndbøger. Find fem fejl. (Søren og Klaus) 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
14:45 – 15:30  Foredrag 6: Hvad er sporbarhed og hvorfor skal vi have det?  
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
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Ideer til kommende temadage: Forskellige filosofier for usikkerhedsberegninger. (MSA, GUM, 
ISO14253, 6sigma, kapabilitetsanalyse …) 

 
 

15. De næste møder  
 

• Bestyrelsesmøde #150 25. August 2022 
• Bestyrelsesmøde #151 15. December 2022 
• Generalforsamling 25. Januar 2023 

 
 
16. Eventuelt 
Har vi behov for et bestyrelsesseminar til afholdelse i eferåret  2022? 
 
Bestyrelsesseminar: 18-19 november 2022. 
Emner: Kommende temadage. Opfølgning på idegenerering fra 2021. Sammenhæng mellem gå-
hjem-møder og temadage. Roadtrip. Udvikling af kurser. Hvordan sælger man kurser og begrebet 
måleteknik. Generationsskift (bl.a. ny person i sekretariatet).  
 
Søren Kynde 
2022-06-01 


