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1. Valg af dirigent
Jørgen blev valgt til dirigent
2. Bestyrelsens beretning
Kim berettede kort om DANIAmet- CDFM’s (CDFM’s) virke, der i 2008
har været koncentreret om udførelsen af Styrkelsesprojektet.
3. Forelæggelse af eventuelt regnskab til godkendelse
CDFM har ikke i 2008 haft noget regnskab, hvorfor der ikke var noget
at bemærke til dette punkt.
4. Godkendelse af planer og budget for det indeværende år
Kim redegjorde for planerne for 2009 med følgende hovedpunkter:
ORGANISERINGEN AF DANSK METROLOGI
•
Arbejdet vil i 2009 koncentrere sig om, at færdiggøre styrkelsesprojektet, og arbejde for, at der fra 2010 og fremefter skabes mulighed for at forsætte dansk metrologis positive udvikling. Dette
sker fortrinsvis ved at støtte Metrologiudvalget og Rådet for Teknologi og Innovation i udarbejdelsen af en strategi, der rækker
mindst frem til og med 2012. Denne opgave bør ligge i hovedorganisationen DANIAmet og forventes at omfatte en betragtelig
myndighedsbetjening af FI og SIK.
•
Organiseringen af dansk metrologi i de fire organisationer DANIAmet, DANIAmet-CLM, DANIAmet-NMI og DANIAmet-CDFM skal
implementeres, så den samlede organisation virker effektivt og så
unødigt dobbeltarbejde undgås. En resumé af de fire organisationer er givet i appendiks 1.
•
Specielt skal skal den igangværende ændring af DANIAmet-NMIs
organisation fuldføres, så den lever op til EURAMETs og BIPMs
krav til NMIer og DIer.
INTERNATIONALISERING
•
Her skal det forventede EMRP kald om energi forberedes og der
skal findes en samarbejdsmodel, der letter deltagelse af de danske
DIer. Oplæg til samarbejdsmodel er givet i appendiks 2.
FORMIDLING
•
Der skal udgives et Metrologi-nyt i ny grafisk opsætning med fokus på resultaterne af de bevillinger, der er givet i 2008.
•
DANIAmets nye hjemmeside skal gøres færdig og være levende.
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Den danske metrologidag arrangeres den 18. maj i samarbejde
med DI. Temaerne bliver: Energi og metrologi, CIPM-MRAs 10 års
jubilæum, Status for de bevilligede projekter.

Planerne blev godkendt af generalforsamlingen. De finansieres alle
over styrkelsesprojektets budget i 2009.
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen
Til bestyrelsen valgtes: Kim Carneiro (DFM), Gunnar Østergaard
(FORCE), Kaj Bryder (Teknologisk), Jørgen Duvald Christensen (DELTA)
Valg af revisor, såfremt man har kontingent eller regnskab i øvrigt
I overensstemmelse med punkt 3, var der ikke noget til dette punkt.
Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne
Eventuelt:
Der var intet til dette punkt

Refereratet godkendt:

Jørgen Duvald Christensen, dirigent.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kim Carneiro
som formand og Jørgen Duvald Christensen som næstformand.
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Appendiks 1. Resumé af de fire nye organistioner.

•

DANIAmet med formand Kaj Bryder fra Teknologisk og Kim Carneiro fra DFM som næstformand. Formålet er at koordinere medlemsorganisationernes arbejde, at styrke deres faglige arbejde og
at arbejde som et fælles talerør. DANIAmet vil for eksempel i Metrologiarbejdet være repræsenteret ved Gunnar Østergaard og
Kim Carneiro.

•

DANIAmet-NMI med en Jan Conrad Petersen fra DFM som formand og Gunnar Østergaard fra FORCE som næstformand. Her
fortsættes laboratoriernes arbejde, blandt andet i EURAMET. Desuden fortsættes samarbejdet med Forsknings og Innovationsstyrelsen om den fundamentale metrologi.

•

DANIAmet-CLM med formand Gunnar Østergaard fra FORCE og
næstformand Kaj Bryder fra Teknologisk Gunnar Østergaard fra
FORCE. Her fortsættes arbejdet inden for legal metrologi i samarbejde med DANAK og Sikkerhedsstyrelsen

•

DANIAmet-CDFM med formand Kim Carneiro fra DFM og næstformand Jørgen Duvald Christensen fra DELTA. Her fortsættes arbejdet inden for GTS-kredsen, som forsat udgør kernen i den danske metrologiorganisation.
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Appendiks 2: Oplæg til samarbejdsform omkring EMRP projekter.
I forbindelse med iMERA+ projekterne i 2007 viste det sig svært for den
decentrale danske organisation at komme med i nogle af projekterne,
hvor der optrådte op til tre danske deltagere. Dette hang blandt andet
sammen med, at ”startomkostningerne” for eksempel til revision for et
institut er relativt høje, så de danske bidrag blev forholdsmæssigt dyre i
forhold til de øvrige partnere.
DFM har i anden sammenhæng undgået dette problem ved at lade ét institut stå for kontrakten, og lade de øvrige institutter udleje medarbejdere
til det pågældende institut, således at alle medarbejdere arbejder for dette under projektet. Dette har vist sig at fungere problemfrit både ved konsulentopgaver og ved F&U-projekter med EU som kunde.
Arrangementet sættes op på følgende måde (det er kun som eksempel, at
DFM er koordinator):
•
DFM koordinerer den samlede projektansøgning og indsender den.
•
Der laves samme arbejdsbeskrivelser for alle ressourcepersoner i
projektet uanset ansættelsessted. I den forbindelse rapporterer alle ressourcepersoner til DFMs projektkoordinator og arbejder under DFMs kvalitetssystem. DFM rapporterer projektets samlede
faglige og økonomiske forløb til EMRP.
•
Der laves en aftale mellem DFM og det udlejende institut om vilkårene for lejen, herunder afregning.
Det er vigtigt, at der ikke er tale om en underleverance fra udlejer til DFM,
men om en udleje, hvor ressourcepersonerne arbejder for DFM på projektet.
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