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Referat  
 
 
FMV Generalforsamling 
Onsdag den 13. marts 2019, kl. 17.15 
Afholdt på Hotel Best Western, Fredericia 
 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
• Peter Gundel blev valgt til dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af regnskab 
• Forsøg på at arrangerer temadag i efterår 2018 blev aflyst pga. manglende tilmelding. Tema var 

anvendelse af rustfrit i fødevarer industrien. Årsag til aflysning blev vurderet at være for smalt tema, 
uinteressant værtsvirksomhed samt for sen udsendelse af indbydelse. Bestyrelsen har arbejdet på at 
forbedre dette og tilslutning på temadag 13/3, indikere at dette lykkedes. 

• Der er gennemført og givet tilbagemelding angående tilfredshedsundersøgelse blandt FMV 
medlemmer, dette for at sikre at FMV aktiviteter flugter med interesser og forventninger. 

• FMV holder løbende telefon/fysiske møder for at sikre fremdrift 
• Markedsføring af FMV aktiviteter forsøges forbedret blandt andet via Linkedin  
• Regnskab blev godkendt (er vedlagt/vedhæftet)  

 
3. Fastlæggelse af kontingent 
• fastholdes på nuværende niveau.  
 
4. Aktiviteter for 2019-2020 
• Finlandstur blev præsenteret (primo september 2019), ved håndsoprækning indikerede 12-15 

personer at de var interesseret. 
• Additiv/3D manufactoring til november 2019. 
• Mulige fremtidige arrangementer 

a. Lodning med aktiv pasta for vanskelige materialer 
b. Hvordan kan stål egenskaber styrkes eksempelvis via deformations hærdning, 

varmebehandling osv. 
c. Hvorledes kan egenskaber for stål fjedre/aksler/tandhjul/bolte forbedres  
d. Coate på andre materialer end metal 
e. Ændre på overflade egenskaber via diffusionsprocesser, inklusiv plasmanitrer.  
f. Induktions  
g. Korrosions beskyttelse, materialer via coating/varmebehandling 
h. Böhler/Østrig 
i. Kompositter/Titanium  

 



                                                                                                                                    

www.f-m-v.dk 

5. Valg af bestyrelse 
• Forsætter som nuværende  
 
6. Valg af revisor 
• Peter Gundel  
 
7. Eventuelt 
• 50 års jubilæum afholdes i 2022 
• kasse beholdning kan/bør anvendes til udlevelse af FMV’s formål, herunder afholdelse af temadage, 

udlandsture og jubilæum.  
• Der oprettes FMV gruppe på Facebook……Anders  
• Der ryddes op i medlems database……Christina/Hans.  
  
Mvh. 
Jesper Rasmussen 
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