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Referat - FVM bestyrelsesmøde - 150 – 25. august 2022 
 
Tid og sted:  10:00 – 16.00, Fremmøde på kontoret 
 
Deltagere:   Steen U. Hansen (væk et par timer midt på dagen), Klaus Liltorp, Søren Kynde, 

Jørgen Meinertz, Marianne Dalgaard, Tom Johansen (deltog ikke i sidste del af 
mødet), Sabrina R. Johannsen & Mogens S. Højmose 

 
Afbud:    Thomas Teglgaard Andersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Referent: Sabrina 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 149 

Mangler at blive opdateret med kommentarer fra Marianne D.  
 
3. Status for FVM, v/Søren 

For perioden 01/01-2022 til 25/8-2022.  
 
3.1 Regnskabsoversigt 
GPS-bøgerne - godt salg. Ingen royalty til Per endnu.  
Lidt mindre salg af farvemærkning, men var også usædvanlig stort salg sidste år. 
AUKOM kører godt igen – mange kursister. Mangler dog mere fokus på trin 1+2.  
Omkostninger fra temadag og jubilæum. Jubilæum blev billigere end det beløb vi har afsat.  
 

Fremtidig investeringsstrategi 
• Gennemgang af oplæg fra Klaus om FVMs økonomiske retningslinjer: 
FVM skal være økonomisk uafhængig. Dvs. vi skal planlægge så økonomien er stabil og kan 
dække vores omkostninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet laves overblik over 
gældende omkostninger.  
Jørgen: Især er det vigtigt at have likvider til at lægge ud for messeture.  
 
Hvis der er mange penge opsparet, så skal vi overveje hvordan de kan komme ud og gavne 
medlemmerne. Det skal allerede overvejes nu. 
Generel enighed om at principperne som Klaus har gennemgået, er rammende for hvad vi 
gerne vil.  
 
Omformulering i punkt 3 angående værdipapirer: minimum skal være BBB. Nye investeringer 
skal foretages i klasse A. Nyt udkast kommer fra Klaus.  
 
Kasserer og formand/næstformand kan tage beslutning om hvilke investeringer der skal laves 
og om der skal laves ændringer i værdipapirsammensætningen i henhold til FVM's vedtægter.  
 

 
3.2 Sekretariatet 

Generationsskifte, hvad gør vi når Marianne M. vælger at stoppe? 
• Oplæg fra Klaus: 
Marts 2024 vil Marianne M. gerne stoppe. Hvor lang indkøring kræves der? Minimum 2 mdr.  
14 timer om ugen (inkl. Frokost).   
Vi skal bruge en fra efteråret 2023.   
Jørgen: Metrologic kunne godt bruge en medarbejder i 10 timer om ugen. Kunne 
kombineres med den sekretær vi skal bruge? 
Nedskriver sin jobbeskrivelse + et årshjul (hvornår ligger hvilke opgaver). Kan med fordel 
tage udgangspunkt i den gamle jobbeskrivelse som Marianne M fremviste på mødet – 
Marianne M.  
 
Nok lettest at finde en sekretær igennem vores kontakter, men det er ikke aktuelt endnu.  
 

3.3 Salg/Salgs-statistikker 
Lommebogssalg er gået godt.  
1 hulplade er solgt til LEGO 

 
3.4 Medlemslister, nye medlemmer siden sidst, udmeldinger siden sidst 

Nye:  
Firmamedlemmer: IRD Fuel Cells, Subcpartner, Danhydra. Personligt medlem: Tina Jensen 
Udmeldelser:  
Eagle Burgmann, Cabelcon, Advalight 
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3.5 Kontrakter, v/Marianne M & Steen 

• Hvad har vi af kontrakter på royalty for div. Bøger: 
Kontrakten med Per Bennich er ikke fundet. Steen leder videre – efter mødet er fundet 
aftale og informationer om afholdelse af AUKOM kurser, dateret 14/3 2019.  
Samarbejdsaftale med DS er afsluttet.  
Forhandlererklæring kontrakt med Metrologic og Per Bennich er fundet. 
 

Næste møde: Retningslinjer for honorar ud over almindeligt bestyrelsesarbejde.   
 
4. FVM på www.maaleteknik.dk, v/Steen 

Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
 

Fra møde 149: 
 Beskrivelse af bøger mv. 

• Kan vi gøre GPS-ordlisten tilgængelig online? For medlemmer/mod betaling. 
Klaus er i gang med at kopiere listen fra bog til Excel ark. Ordlisten kunne være gratis for 
medlemmer? Måske den ligger åbent tilgængeligt for alle, men efter 3 opslag, så skal man 
blive medlem for at se mere.  
• Ordliste – delt ved mødet af Jørgen 
• Mangler:  
o Beskr. Kapabilitetshåndbog – Jørgen  
o lavopløst billeder af farvemærkningsplakater (Marianne M. sender direkte til Lasse). 
Marianne M. tager et foto og laver lille -> bruger snipping tool til at kopiere billedet -> 
når det forstørres bliver kvaliteten ringe. 

 
5. FVM på LinkedIn, v/Steen 

 
  
6. Aukom uddannelse, v/Jørgen 

 
6.1 Fremtidige trænere 
Allan Durs kan undervise i alle trin nu.  
John kan undervise på trin 1.  
 
6.2 Planlagte kurser for 2022 
 

AUKOM GPS – kursus i geometriske tolerancer (kr. 11.000) 
5-7 januar, kursussted Hørsholm, aflyst 
20-22 april, kursussted Hørsholm, 7 deltagere 
18-20 maj på engelsk, kursussted Hørsholm, 3 deltagere samt Allan D 
22-24 august, kursussted Hørsholm Aflyst 
10-12 oktober, kursussted Hørsholm 3 deltagere foreløbig 
10-12 oktober, kursussted Sønderborg 9 deltagere foreløbig 
 
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 Aflyst 
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, Aflyst idet ingen tilmeldt til trin 1 
28 november – 2 december, kursussted Hørsholm 
 
Trin 3 (kr. 18.600) 
30 maj – 3 juni, kursussted Hørsholm, aflyst 
 
Fra møde 149: 
Zeiss har ansøgt om at blive udbyder af AUKOM-kurser i Danmark i modstrid med aftalen om at 
alle kurser skulle udbydes gennem FVM. Ikke aktuelt længere.  
 
Jørgen: FVM kunne med fordel stå for at udbyde andre kurser i f.eks. kalibrering. 
Diskuteres nærmere på FVMs seminar. Måske FVM kunne være anmelder af metrologi kurser. 
Forberedende kurser til AUKOM – introduktion til KMM.    
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Fra møde 149: 
Tom: Der er klart et marked for denne type af kurser. 

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

Opfølgning fra sidst 
 Tilbagemeldinger? Ingen af kalibreringslaboratorierne er vendt tilbage. 
 
Fra møde 149: 

• Søren inviterer til FVM-seminar om udstyrskassen. Seminaret lægges op på hjemmesiden. 
Salgspris for lån af udstyrskassen og rapport: omkring 3500 til 4000 + evt. kalibrerings-
instruktioner. 

• Jørgen har skrevet et forslag til en salgstilbud. 
   Marianne M. var ikke helt tilfreds med ordlyden i udkastet. Vi prøver igen 

Forslag til brev om præstationsprøvning er sendt rundt. Det skal sendes ud til medlemmerne.  
 
 
7.2 Kalibreringsinstruktioner 

Fra møde 149: 
Der er generelt uklarhed om begrebet MPE 
Hvordan kan vi overvåge standarderne så vi kan være sikre på at vi refererer til de nyeste. 
Marianne D kommentar: Blev vi ikke enige om, at Søren Thomas og Sabrina kortlægger de 
standarder, som der henvises til i vores kalibreringsinstruktioner - og så skulle Mogens etablere 
overvågning på disse standarder hos DS?  Og vi drøftede også kommende 
standarder/overvågning af øvrige relevante standarder, og det fortoner sig, hvad vi nåede frem 
til her? Jørgen nævnte, at han har en metode til at blive informeret 
Mogens har oprettet en profil på DS, men har ikke valgt hvilke standarder der skal følges. Det 
kan først gøres når Søren, Thomas og Sabrina har lavet en liste over standarder. 
  
Punkt på seminar angående om vi skal købe standarder og hvilke i så fald. 

 
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. 
Ikke blevet arrangeret.  

 
7.3 Lommebog 

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. 
 
Beholdningen på FVMs lommebøger er ved at være lav. Derfor bestilles 200 nye genoptryk af den 
nuværende udgave.  
 
 
7.4 Hulplader 

Status på salg: 
1 hulplade solgt. 
 
Vi har modtaget 10 ud af de 15 bestilte. DFM og Metrologic har opmålt optisk og taktilt og 
fundet en afvigelse der formentlig skyldes grater i et af hullerne. 
 
Vi skal ud og reklamer for disse. Søren laver min reklame på opkommende temadag.   
 

7.5 GPS-Plakat, v/Jørgen og Klaus 
Status på udarbejdelse: 

Diskuteres på seminar 
 

 
8. Roadtrip 2022 

Punktet er pt udsat. 
Diskuteres på seminar 
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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. Gå hjem møder 
 

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. 
6) Hulplader  
Generelt emner som relaterer sig til kommende temadage.   
 
Kommende gå-hjem-møder: 
 

• 20. september kl. 15: Ringkalibrering v. Jørgen og Søren 
• November: Digitale certifikater 

 
   
10. Næste Temadag 
 
Tid:  Tirsdag den 4. oktober 2022.  
Sted: Brogaarden, Middelfart – Er reserveret.  
Titel: ”Krav til måleudstyr” 
Tovholder: Tom 
Temadagsindbydelse: Sendt af Tom pr. mail.  
 
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 måleusikkerhed kalibreringsusikkerheder. (Gerne en 

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

håndbøger. Find fem fejl. (Søren og Klaus - bekræftet) 
14:15 – 14:45  Kaffepause 
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14:45 – 15:30  Foredrag 6: Hvad er sporbarhed og hvorfor skal vi have det? (Søren og Tom - 
bekræftet) 
15:30 – 15:45  Afslutning og spørgsmål 
 
Ideer til kommende temadage: Forskellige filosofier for usikkerhedsberegninger. (MSA, GUM, 
ISO14253, 6-sigma, kapabilitetsanalyse …) 
 
Søren laver en 5 min reklame om hulpladerne.  
 
Foredrag 1:  

1. DANAK: Hans Dalsgård: Søren kontakter. 
2. Bureau Veritas: Klaus har kontaktet en person der ikke var interesseret i at deltage.  

 
Foredrag 2: 

1. Rynkeby: Mogens kontakter.  
2. Tina Jensen: Hun er personligt medlem. Søren kontakter. 
3. Klaus vil kontakte nogle af de kunder som har købt FVMs kalibreringsinstruktioner. Helst 

kunder som har lidt erfaring med kalibrering. Marianne M. har sendt en liste over hvem der 
har købt kalibreringsinstruktioner.  

4. SP moulding: Søren spørger kollega Poul-Erik om en kontaktperson 
5. Backup: Kalibreringslaboratorie.  

 
Rynkeby og Tina Jensen kontaktes samtidig til foredrag 2 eller 3. Mogens og Søren koordinerer 
internt.  
 
Foredrag 3: Beregning af måleusikkerhed 

1. Kai Dirscherl fra Novo: Søren kontakter.  
2. Spørg de samme som til foredrag 2.  
3. Visti Pei fra Therma: Jørgen kontakter.  

 
Foredrag 4:  
Jørgen Meinertz 
 
Foredrag 5:  
Søren Kynde og Klaus Liltorp om skydelære. 
Søren undersøger om vi kan optage undervejs så folk der sidder bagerst, også kan se hvad der 
foregår.  
 
Foredrag 6:  
Søren Kynde og Tom Thuner Johansen (sporbarhedskæde meter: måleklodser) 
 
DEADLINE: uge 35 – tilbagemelding over mail angående hvem der har takket ja til at holde et 
oplæg.  
 
 
11. Kommende temadage 
 

Tid:  Januar 2023 
Sted: ? 
Titel: Metrologi i hele proceskæden (design, udvikling og produktion) 
Tovholder:  
Temadagsindbydelse: Skrives af? 
 
Program: 
09:00 – 09:30  Ankomst, registrering og kaffe 
09:30 – 09:40  FVM indledning 
09:40 – 10:25 Foredrag 1: Overblik over proceskæden – Dan Petersen fra Danfoss  
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 
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Hvor gemmer metrologien sig i hvert procestrin? Take-home-message der skal laves et 
usikkerhedsbudget for hele proceskæden. Det er ikke nok ”bare” at måle med et kalibreret 
måleudstyr.  
Der skal være en konferencier som forklarer overgang fra foredrag til foredrag, så lytteren ved 
hvor vi er i proceskæden.  
 
Foredrag 1:  
Giver et overblik over processen (APQP) og de andre foredragsholdere går så i detalje med de 
enkelte trin i processen.  

• Dan Petersen fra Danfoss 
• Leonardo Deciffre  

 
Foredrag 2: 
Konstruktør/designer/R&D laver model/konstruktion af et produkt som ender ud i at der laves 
tegningen. Hvordan tænkes der måleteknisk i dette trin? Gøres det overhovedet? 

• Dans kollega som er i R&D afdeling fra Danfoss. 
• Universal Robots? 
• Coloplast? 

 
Ingen måleteknik i dette led? 
  
Foredrag 3: 
Produktionsteknisk/Pilotproduktion: Ingeniør oversætter tegning til proces i produktionen. 
Risikoanalyse, kontrolplaner. Hvilke egenskaber er kritiske? Og hvilke skal måles med hvilket 
udstyr? Foreløbig kapabilitetsanalyse.  
 
Foredrag 4: 
Produktion: Proces validering, lever produktionen op til de krav der er til design. Kvalitets- og 
kontrolplaner.  

• Erik Jæger  
 
Foredrag 5:  
Daglig produktion: Kvalitetschef - kvalitetsafdeling. Operatører som skal forstå tegningen og udføre 
opgaven/målingen.  
 
Foredrag 6:  
Procesoptimering. Feedback fra kunder eller marked giver anledning til ændringer i proces. Uventet 
materialeskift – lever produkt op til design stadig? 
 
Automobilindustrien har styr på metrologi igennem hele proceskæden pga. de stramme krav i den 
branche. De kunne fungere som eksempel industri til hvordan man kan få metrologien introduceret 
i alle trin.  
  
 
12.  De næste møder  

• Bestyrelsesmøde #151 15. December 2022 
• Bestyrelsesseminar 18-19 november 2022 formentlig i Korsør området 

 
13. Bestyrelsesseminar 

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).  

 
14. Eventuelt 
Diskussionsgrupper:  
Forslag til en ruhedsdiskussionsgruppe som afholdes hos Coloplast. FVM kan reklamere for 
arrangement hvis Coloplast afholder dagen. Sabrina snakker med Gedske.  
 
 
 


