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Nyhedsbrev nr. 2 fra DAMRC
Dette DAMRC nyhedsbrev forventes i fremtiden udsendt én gang om måneden – Nyhedsbrevet må videresendes til alle interesserede, men kun gengivelse efter aftale med
formand Ole Mørk Lauridsen oml@terma.com eller projektleder Klaus Bonde Ørskov
kbo@eu-center.dk
I dette DAMRC nyhedsbrev kan du blandt andet læse lidt om den stiftende generalforsamling,udskydelsen af kampflyvalget set med et DAMRC perspektiv samt om de konkrete projekter og tiltag vi arbejder på.

Boeings engagement i DAMRC – i lyset af kampflyvalg
Den 24/3 2010 udsatte Danmarks forsvarsminister Gitte Lillelund Bech valget af kampfly i
mindst 2 år (http://jp.dk/indland/article2020816.ece).
For den amerikanske flyproducent Boeing, der er en central samarbejdspartner for DAMRC,
havde denne beslutning nogle klare konsekvenser. For DAMRC er det væsentligste resultat, at
startdatoen for det første DAMRC projekt er rykket til medio maj.
Boeing har i forlængelse af ministerens udmelding meddelt, at den amerikanske forsvars- og
flygigant stadig støtter op omkring DAMRC.

Stiftende generalforsamling
På den stiftende generalforsamling den 25. marts 2010 blev vedtægterne for foreningen
DAMRC godkendt, ligesom størrelsen af medlemskontingenter blev fastlagt. For yderligere
information om medlemskab og vedtægter kontakt Project Manager Klaus Bonde Ørskov på
kbo@eu-center.dk
På nuværende tidspunkt udgøres DAMRC af den arbejdende formand Ole M. Lauridsen (Terma), der blev valgt på generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af Project Manager
Klaus Bonde Ørskov og Project Consultant Christian Göte.
Det forventes, at antallet af medarbejdere vil nå 5 inden april 2011, helt i tråd med DAMRCs
vækststrategi.
Efter den stiftende generalforsamling har alle de stiftende virksomheder og organisationer
meldt sig ind i foreningen DAMRC, ved at betale medlemskontingent. Herved har de stiftende
medlemmer givet håndgribelig opbakning til DAMRC, ligesom foreningens daglige drift fremover er sikret.

Nye medlemmer bydes velkommen
DAMRC har i dag 10 betalende medlemmer, der alle har været med siden underskriften af
samarbejdsaftalen med Boeing i starten af september 2009.
I perioden siden september 2009 har der været behov for arbejdsro, hvorfor der ikke har været givet lov til optagelse af nye medlemmer i den periode. DAMRC er nu så etableret, at der
åbnes op for indmelding af nye medlemmer og alle er velkomne.
Såfremt du tror DAMRC kan skabe værdi for din virksomhed, dit geografiske område, din forening eller din uddannelsesinstitution, så tøv ikke med at kontakte os. Kontakt vedrørende et
potentielt medlemskab rettes til Project Manager Klaus Bonde Ørskov på ovenstående mailadresse.

Nyt spændende projekt under udarbejdelse
DAMRC er blevet inviteret med i en Teknologisk Institut ledet innovationskonsortie-ansøgning
til efteråret. Godkendes projektet vil det medføre, at DAMRC får en central rolle i et udviklingsprojekt omkring fremtidens metal-kompositter. Potentialet i dette projekt er meget stort,
og vi forventer at projektet på sigt vi bidrage væsentligt til en forbedret konkurrencekraft i den
danske metalbearbejdningsindustri.
www.damrc.com – kommer snart
I forbindelse med DAMRCs synlighed i offentligheden, planlægges løbende forskellige tiltag.
DAMRC har i den forbindelse tilknyttet en ICM-studerende (International Communication and
Multimedia), der i forbindelse med sit bachelor projekt skal bidrage med praktiske og designmæssige løsninger i tilblivelsesfasen af DAMRCs hjemmeside.
Hjemmesiden www.damrc.com med tilhørende mail forventes at være aktiv fra omkring 1. maj
2010

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@eu-center.dk 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
Ole Mørk Lauridsen
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