DAMRC Sommerhilsen
Før ferien rammer Danmark, er her en sommerhilsen til læserne af DAMRC‘s
nyhedsbrev med ønsket om en god sommer.
På et af forårets varmeste dage åbnede DAMRC Teknologicenter d.22. maj med
repræsentation fra 7 forskellige lande.
Til at foretage selve indvielsen var Forsvarsministeren Nicolai Wammen tilstede
og under sin tale ved indvielsen, udtrykte han sin glæde over resultatet af en
fælles satsning tilbage i 2010, som han, som daværende borgmester for Århus
kommune, også var en del af. ”Vi har nu et teknologicenter, der giver danske
metalvirksomheder mulighed for at effektivisere og udvikle i samarbejde med
udenlandske virksomheder”, han fortsatte: ”DAMRC vil skabe udvikling, vækst
og arbejdspladser”. Han pointerede, at fokus på synergien mellem viden og produktion er yderst vigtigt og at DAMRC´s nye lokaler rummer plads til projektarbejde, produktion, forskning og uddannelse. Ministeren lagde vægt på, at det
nye undervisningslokale i forbindelse med Teknologicenteret giver studerende
mulighed for at kunne opnå og udvikle ny viden i et miljø tæt på de fysiske materiale og maskiner.

Forsvarsminister Nicolai Wammen
trykkede på startknappen for DAMRC
Teknologicenter

DAMRC vil gerne sige tak for til de mange fremmødte, der ville være med til at
fejre denne dag samt tak for de mange fine gaver i forbindelse med indvielsen
af teknologicenteret.
DAMRC har i 2014 oplevet det, der bedst kan beskrives som en eksplosion i tilgangen af nye medlemmer. Siden årsskiftet er der således sket en vækst på 50%
i medlemskredsen. I næste nyhedsbrev vil der være en nærmere præsentation
af de senest tilkomne medlemmer.
Med de nye faciliteter har vi endnu større muligheder for at kunne dele og udvikle ny viden og teknologi. På nuværende tidspunkt udbyder DAMRC følgende
kurser:
11.sep. Fræseoptimering (maskindynamik)
22-23 okt. Bearbejdning af vanskelige materialer
Andre spændende kurser er under udvikling, så se nærmere informationer på
hjemmesiden. Du vil fra uge 30 altid kunne finde en opdateret kursusoversigt på
http://damrc.dk
DAMRC vil være bemandet i begrænset omfang i uge 30-31, men det vil være
muligt at komme i kontakt med en på 21545054.
Med venlig hilsen
Klaus Bonde Ørskov
Direktør, DAMRC

Sandagervej 10 – 7400 Herning
www.damrc.com

Side 1 af 1

Kursusoversigt
-se damrc.dk

