
 

 

 

Nyhedsbrev nr. 5 fra DAMRC 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale 

med formand Ole Mørk Lauridsen oml@damrc.com eller projektleder Klaus Bonde Ørskov 

kbo@damrc.com    

I dette DAMRC nyhedsbrev kan du blandt andet læse lidt om lancering af vores nye hjemmeside 

og nyt logo for DAMRC. Derudover kan du læse om udvidelse af medlemskredsen i DAMRC 

samt om, at bestyrelsen nu har godkendt, at der arbejdes på at realisere tre nye projekter.  

Endnu en stærk organisation bliver medlem af DAMRC 

Med virkning fra medio august 2010 er AluCluster blevet medlem af DAMRC. 

AluCluster er en erhvervsdrivende fond med fokus på rådgivning og kursusaktivitet 

inden for praktisk anvendelse af aluminium. AluCluster har i dag omkring 200 med-

lemsvirksomheder, der alle beskæftiger sig med aluminium. 

Tilsagnet om medlemskab fra AluCluster betyder, at DAMRC i fremtiden får en stærk 

samarbejdspartner i forbindelse med udbud af aluminiumsrelaterede kurser, konfe-

rencer og projekter. I forbindelse med medlemskabet, er DAMRC ligeledes indtrådt 

som medlem af AluCluster 

Såfremt du tror DAMRC kan skabe værdi for din virksomhed, dit geografiske område, din for-

ening eller din uddannelsesinstitution, så tøv ikke med at kontakte os. Kontakt vedrørende et 

potentielt medlemskab rettes til Project Manager Klaus Bonde Ørskov på ovenstående mail-

adresse. 

3 spændende konferencer for metalindustrien 

I de næste tre måneder er DAMRC medarrangører eller indlægsholder på tre større 

danske konferencer for metalindustrien. Den første i rækken er ”Industri i verdensklas-

se” som afholdes i Herning Kongrescenter den 6. oktober www.verdensklasse.nu  

Den 11. november afholder netværket ”Metalbranchen i bevægelse”, som DAMRC er 

en del af, en konference for metalindustrien i Danmark. Programmet vil omhandle 

produktionsoptimering, Total cost, skabelse af merværdi og rammebetingelser, alt 

sammen med udgangspunkt i metalbranchen. Endeligt program og sted er endnu ikke 

fastlagt. 

Sidst i november 2010 er DAMRC i samarbejde med Teknologisk Institut, CenSec og 

AluCluster arrangør af en konference omkring forarbejdning og anvendelse af alumini-

um. Programmet herfor er i øjeblikket under udarbejdelse. 
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Bestyrelsen godkender tre nye projekter  

På et møde den 16. august 2010 vedtog bestyrelsen i DAMRC, at der skal arbejdes på 

at realisere tre nye projekter i den kommende periode. Projekterne, som blev vedta-

get, omhandler opmåling af store komplekse emner, kosteffektiv Non Destruktiv Test 

(NDT) af metalemner i løbende produktion samt et nyt udviklingsprojekt omkring vi-

brationer i forbindelse med metalbearbejdning.  

Projekterne vil i den kommende periode blive yderligere specificeret i samarbejde med 

potentielle samarbejdspartnere. 

Ny og forbedret hjemmeside 

Vi er i DAMRC stolte over nu at kunne præsentere en ny og forbedret hjemmeside på 

adressen www.damrc.com  

Med den nye hjemmeside tilbydes besøgende endnu flere informationer om DAMRC. 

Inden den nye hjemmesides lancering havde der været over 400 besøgende fra 70 by-

er rundt om i verdenen på vores hjemmeside.  Med sidens nye og mere indbydende 

indhold, håber vi fremover at kunne øge trafikken og brugervenligheden på hjemmesi-

den.  

Hjemmesiden er blevet til i tæt samarbejde med Morten Bech Nielsen, som en del af 

hans bachelorprojekt på studiet International Communication and Multimedia (ICM).  

DAMRC lancerer nyt logo 

Sammen med lanceringen af den nye hjemmeside præsenterer DAMRC et nye logo.  

Farven på logoet er blå (R10 G45 B140), hvilket symboliserer, ”hvor DAMRC kommer 

fra”, da 9 ud af de 12 stiftende partnere, har et helt eller delvist blåt logo.  

Den ”skæve trekant” i M´et symboliserer et skærende værktøj, og understreger der-

med DAMRC´s fokus på avanceret bearbejdning og fremstillingsteknologi. Logoet er 

blevet til i samarbejde med ICM-studerende Ieva Salutara. 

DAMRC deltager i Global Net 10 

I starten af oktober 2010 deltager DAMRC i en konference i Italien med navnet Global 

net 10. Konferencen ledes af Boeing og de ca. 50 deltagere, er alle ledende medarbej-

dere fra Boeing-supporterede forsknings- og udviklingscentre som DAMRC. 

DAMRC deltager i konferencen med Bestyrelsesformand Ole M. Lauridsen (CTO, Ter-

ma), Formand for Teknisk Komite Carsten Risom (Project Development Manager, Uni-

merco), Bestyrelsesmedlem Andreas Bürger (V. P. Vestas Nacelles A/S) samt Project 

Manager i DAMRC Klaus Bonde Ørskov. 

Der er i DAMRC store forventninger til, at denne konference vil blive starten på øget 

samarbejde med de øvrige deltagende centre. 

http://www.damrc.com/
http://hih.au.dk/International_Communication_and_Multimedia_(ICM)-7884.aspx


Tilmelding og afmelding af nyhedsbrev 

Hvis du modtager dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 

opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til kbo@damrc.com med teksten ”tilmel-

ding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du 

ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC nyhedsbrev”. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Mørk Lauridsen Klaus Bonde Ørskov 

Formand  Projektleder 
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