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DAMRC nyhedsbrev – 5 / 2014 

 

Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun 

gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com   

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du 

velkommen til at kontakte Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com.   

Indhold 

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om arrangementer og 

undervisning afholdt i DAMRC Teknologicenter i samarbejde med en bred 

vifte af medlemmer. Medarbejderstaben er vokset og DAMRC har fået en ny 

studerende tilknyttet – og der er tegnet nyt medlemsskab. Der afholdes i 

januar et stort messearrangement i samarbejde med DAMRC’s 

teknologimedlemmer. 
 

Et tilbageblik på 2014- og et blik ind i fremtiden 

2014 har været et år for DAMRC, hvor udviklingen har taget fart og vi kan 

allerede nu se, at det fortsætter også i 2015. DAMRC har i 2014 udvidet - 

både medarbejderstaben og især de fysiske rammer i forbindelse med 

realiseringen af DAMRC Teknologicenter, der officielt åbnede i maj. Det har 

givet mange nye muligheder både for DAMRC, og især også for DAMRC’s 

medlemmer - lige fra arrangementer, undervisning, kurser og samarbejde til 

konferencer og møder mellem medlemmer og DAMRC.                                                       

DAMRC er stolte og glade for at DAMRC Teknologi Center endelig er en 

realitet -med stor opbakning og deltagelse – ikke mindst fra vores 

teknologimedlemmer.                                                                                                                                                                        

Det er tydeligt, at både industrien, politikere, den offentlige sektor og 

universiteterne ser vigtigheden i forskning, udvikling og uddannelse, og at 

det er essentielt, at mulighederne og udfordringerne i forhold til at forblive 

konkurrencedygtige globalt er fokus for fremtiden. Medlemstallet er således 

 

Glædelig jul – og på gensyn i 2015  
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også steget markant og DAMRC vil gerne benytte lejligheden til at sige 

mange tak for den massive opbakning og støtte.  

Når øjet vendes mod 2015 og fremtiden, arbejder DAMRC på at udbygge 

muligheder for projekter og uddannelsesinitiativer med henblik på at 

tilgodese industriens ønsker og mål – at øge den globale konkurrenceevne.  

Der er allerede nu store projekter vedrørende teknologiudvikling undervejs. 

Disse vil blive beskrevet i de kommende nyhedsbreve.  

DAMRC ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår – Vi ses i 2015 

En dag i skolernes tegn 

DAMRC og Via University College har oparbejdet et nært samarbejde og 

den 23. oktober brugte ingeniørstuderende fra Via University College en 

dag med undervisning og arbejdsaktiviteter udført i praksis i DAMRC 

Teknologi Center.   

Underviser og lektor hos VIA University College, Kim Rask Petersen sagde 

følgende efter arrangementet:  

”På maskiningeniøruddannelsen på VIA University College trænes de 

kommende maskiningeniører i at opbygge produktionsmiljøer som digitale 

computermodeller til animationsbrug, men for at få en praktisk orienteret 

fundering, besøgte de studerende DAMRC. Det er særdeles interessant, 

fordi de studerende i løbet af 4 timer får præsenteret 3 forskellige typer 

CNC maskiner og dermed får en dybere forståelse for variationen i 

forskellige CNC maskin- og akseopbygninger. En spændende dag, der gav 

værdifuld kobling mellem den digitale og den virkelige verden” 

Besøg fra Erhvervskontaktudvalget Ikast-Brande 

Kommune 

 Erhvervskontaktudvalget fra Ikast-brande Kommune benyttede den 25. 

september DAMRC’s faciliteter til at afholde et møde. I den forbindelse fik 

udvalget en rundvisning i DAMRC Teknologicenter. Ikast-Brande kommune 
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har været medlem af DAMRC siden 2013 og Preben Christensen, formanden 

for erhvervskontaktudvalget, fortæller følgende: 

”DAMRC har et tæt samarbede med Herningsholm Erhvervsskole. I 

samarbejde er der udviklet nyt uddannelsesmodul målrettet de dygtigste 

elever på skolen. Samtidig planlægges der nye kurser for 

erhvervsuddannelser og efteruddannelsesforløb. Det er alt sammen til gavn 

for vores industrivirksomheder her i kommunen, sådan at virksomhederne 

får dygtigere lærlinge ud i virksomhedere, men også at der er gode 

efteruddannelsesmuligheder for de ansatte, så deres kompetencer matcher 

behovet”.  

Samarbejde med Industriens uddannelser 

DAMRC har leveret tre bestilte fagspecifikke kurser til Industriens 

Uddannelser. Kurserne er udviklet med udgangspunkt i flere af DAMRC’s 

kernekompetencer som eksempelvis fræseoptimering og spåntagende 

bearbejdning i vanskelige materialer som Duplex, nikkellegeringer og 

titanium. Dette er helt i tråd med DAMRC´s ønske om at være en del af 

fremtidens uddannelse- og kompetenceudvikling af medarbejdere i den 

spåntagende industri.  

Ny studerende hos DAMRC 

DAMRC har underskrevet en aftale med studerende Aitor Arruti, som læser 

Mechanical Engineering ved Mondragon University, Spanien. Aitor er 21 og 

kommer fra Baskerlandet i det nordlige Spanien.  

”Mit navn er Aitor Arruti og de næste 8 måneder skal jeg skrive min 

bacheloropgave i samarbejde med DAMRC, og jeg glæder mig til at lære en 

masse og at arbejde i en ambitiøs organisation som DAMRC. Min opgave 

omhandler research af tilgængelige teknologier for bearbejdning af 

varmebestandige superlegeringer (HRSA). DAMRC er blandt andet kendt for 

sin innovative tilgang til forbedring og optimering af produktionsprocesser 

og jeg ser meget frem til mit ophold og uddannelse hos DAMRC ”.  

DAMRC’s samarbejde med Aitor løber indledningsvist frem til juni 2015. 

 

 

          Aitor Arruti 
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Ny medarbejder 

 Pia Vestergaard Jeppesen er ansat som kommunikationsmedarbejder, og 

skriver blandt andet DAMRC’s nyhedsbrev, andre skriftlige opgaver, 

administrative opgaver samt praktiske ad-hoc opgaver. Pia er 33 år og 

uddannet Cand. Mag. i dansk og kommunikation fra Ålborg Universitet med 

en journalistisk overbygning. Hun har tidligere været ansat ved Telenor og 

er freelanceskribent med tilknytning til Politikens hus og forlag.  

 

Nyt medlem: KP Komponenter 

Medio november tegnede KP Komponenter medlemskab hos DAMRC.  

KP Komponenter er specialiseret i fuldautomatiseret bearbejdning af 

komplekse emner og er blandt de største spåntagningsvirksomheder i 

Danmark. Virksomheden er beliggende i Spjald i Vestjylland og 

virksomheden har ca. 250 medarbejdere i Danmark. 

DAMRC byder velkommen – og ser frem til samarbejdet. 

 

Dansk Metal arrangement 

Dansk Metal har i samarbejde med DAMRC afholdt et fyraftensmøde i 

DAMRC Teknologicenter den 3. november 2014. Her fik Dansk Metals 

medlemmer en præsentation af DAMRC samt en lille demonstration i 

fræseoptimering og forståelse af værktøjsvibrationer.  

Medlemmer hos DAMRC har mulighed for at anvende DAMRC 

Teknologicenter og lokaler til lignende arrangementer. Ved interesse kan 

Lene Nielsen kontaktes for yderligere information Tlf.: 2154 5054 – Mail: 

len@damrc.com.  

Arbejdsgiverne – arrangement 8. december 

Den 8 december besøgte arbejdsgiver- og brancheforeningen 

Arbejdsgiverne DAMRC, hvor der blev vist rundt i Teknologicentret og 

derefter givet en præsentation af nye teknologier og metoder til 

 

 

 
Pia Vestergaard Jeppesen  
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spåntagningsindustrien. Herunder var fremtidens køle- og smøremidler 

samt håndtering af materialespændinger i metalemner på dagsordenen.  

Messe i DAMRC Teknologicenter ’VM i spåntagning’  

D. 29.-30. januar 2015 kl. 9-16 sparker DAMRC det nye år i gang med et 

arrangement i samarbejde med de 12 teknologimedlemmer i DAMRC 

Teknologicenter. Her vil det være muligt for at se den nyeste teknologi inden 

for maskiner og software til spåntagende bearbejdning med blandt andet 

løbende teknologidemonstrationer.  

Tilmelding til arrangementet kan ske ved at kontakte Lene Nielsen, DAMRC 

på tlf.: 2154 5054 eller mail: len@damrc.com 

Invitationen findes på http://www.damrc.com/?page_id=2 

 

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 

len@damrc.com med teksten ”tilmelding 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 

Klaus Bonde Ørskov 

Direktør, DAMRC 
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