Nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 7 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 om to nye spændende DAMRC medlemmer, og om at DAMRC har fået en ny medarbejder.

Nyt medlem styrker relationen til den grønne off shore industri
Lindoe Offshore Renewables Centre (LORC) er et center for forskning, innovation, test og demonstration af teknologi til udvikling af grøn offshore energi indenfor områderne vind-, bølge-,
alge-, thermal- og solenergi. Fremtidens havvindmølleparker skal være større, producere mere
og placeres længere væk fra kysten. Det stiller øgede krav til møllernes driftssikkerhed, da
vedligeholdelsen bliver endnu dyrere. Med DAMRCs fokus på avanceret produktionsteknologi
og nye materialer, er der med LORC s medlemskab skabt yderligere basis for forskning og udvikling eksempelvis rettet mod nye korrosionsbestandige materialer, der kan performe optimalt under de ekstreme forhold på verdens have.
LORC har en række stærke partnere på medlemslisten fra såvel industrien som F&U-miljøer, og
har opnået over 100 mio. i finansiering via Højteknologifonden og Fornyelsesfonden. Læs mere
om LORC på http://www.lorc.dk/Home

Århus Kommune ser muligheden for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne
Med omkring 10.000 arbejdspladser relateret til metalindustrien ser Århus Kommune et stort
potentiale ved medlemskab af DAMRC. I årene 2011, 2012 og 2013 har Århus Kommune derfor
tegnet medlemskab af DAMRC. Udover at DAMRC via Terma og Vestas allerede repræsenterer
over 1000 arbejdspladser i Århus Kommune, vil Ingeniørhøjskolen i Århus` og Aarhus School of
Engineerings medlemskab af DAMRC få stor betydning for både Århus Kommune og Region
Midtjylland.
En solid opbakning fra Århus Kommunes bidrager til, at DAMRC med afsæt i industriens behov
kan målrette forskning og udvikling til gavn for industriens konkurrenceevne.

’Always Aluminium’ er en ny spændende messe og konference i Odense
Congress Center
Arrangementet løber af staben d. 11. og 12. maj 2011 og afholdes af DAMRC medlemmet
AluCluster i samarbejde med Odense Congress Center. DAMRC deltager med både udstilling på
messen og indlæg ved konferencen.
’Always Aluminium’ er et initiativ, der har til formål at udbrede kendskabet til aluminiums
utallige anvendelsesområder for derigennem at styrke afsætningen af de løsninger, som industrien tilbyder. AluCluster, der står bag arrangementet, er et videnscenter, hvor virksomheder
kan søge rådgivning om praktisk anvendelse af aluminium. Konsortiet består af en række forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

De to dage byder på messe i traditionel forstand, et konferenceafsnit, et speaker´s corner, et
specialiseret materialeområde og et oplevelsesafsnit med en præsentation af innovative produkter skabt i aluminium.
Nærmere information følger i senere nyhedsbrev, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. For
nærmere information se: www.alucluster.com

Styrkelse af DAMRC teamet
Primo december 2010 starter Mariann Gade Espensen som praktikant ved DAMRC.
Mariann Gade Espensen er journalist med kompetencer bl.a. indenfor virksomhedskommunikation. Hendes hovedopgave bliver at hjælpe med at udforme kommunikations –og markedsføringsstrategi for DAMRC. Derudover vil Mariann skrive diverse artikler til relevante medier.
Vi er glade for at have Mariann ombord og glæder os til et godt og frugtbart samarbejde.
Mariann kan kontaktes på: mge@damrc.com eller tlf.: 41 60 73 00

DAMRC´s nye strategiplan ligger klar
I næste nyhedsbrev, der sendes ud allerede om godt 14 dage, løfter vi sløret for uddrag af
DAMRC´s nye strategiplan.
DAMRC har udarbejdet strategiplan for 2011. Læs om nogle af centerets nye og spændende
tiltag i det kommende år i vores julenummer d. 16. december.
Som et led i DAMRCs kommunikationsstrategi for 2011, udkommer nyhedsbrevet hver anden
måned fra og med januar 2011.

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 ”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

Klaus Bonde Ørskov

Formand

Projektleder

DAMRC

