
Referat 

 

Dato 3. februar 2020 

Mødeleder Søren Steffensen 

Ordstyrer Kaj Bendixen 

Referent Søren Steffensen 

Lokale 7.422 

Forplejning Kaffe og brød 

 
Deltagere : Søren Steffensen, Niels Pank Hansen, Brian Willadsen, Kaj Brunsgaard, Jan 

Henriksen, Henrik Nielsen. 
 
Afbud  : Leif Kloster, Kaj Bendixen, Mogens Johansen 
 
Møderegler: 

• Start til tiden/ stop til tiden 

• Luk for Outlook under mødet 

• Hvordan bruges mobil og PC under mødet?  

• Hvordan kommer du med inputs under mødet? 

• Pauser i løbet af mødet? 

• Parkering af temaer der ikke vedrører dagsorden på P-plads 
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Velkomst og godkendelse af referat v/formanden 

Formanden havde meldt afbud til mødet. Ordstyrer blev 
Søren Steffensen. 

☐ ☒ ☐ Kaj 
Bendixen  

13.40 

 

 

 

Orientering fra formanden 

 

• Godkendelse af virksomheder 

• IPL er blevet Re-godkendet efter overtagelse.  

• RK Smede i Horsens. 

• Nyt fra UG1 (Intet nyt) 

 

☒ ☐ ☐ Kaj 
Bendixen   



Referat 

13.50 Orientering fra skolen på EUD-området 

Industriteknik v/Søren Steffensen 

 

• Status (optag på GF2) 

• Optag på 34 elever, her af 7 startede som EUX 

• Aktivitetsniveau 

• Prøver at søge penge til nogle små bordfræsere, så vi 
kan promovere uddannelsen noget bedre.  

• Sidste svendeprøve 

• Vi har kørt 2 x 2 svendeprøver i år. I alt 51 elever er 
kommet igennem. Det bliver ikke helt så mange i 2020, 
da vi har et hul pga EUV-afkortningen tilbage i slut 
2017. 

• 3D print – kursus for virksomheder 

• Kurset er 2/3 henne og vores fornemmelse er at det er 
taget rigtig godt imod.  

 

☒ ☐ ☐ Søren  

14.10 

 

 

Orientering fra skolen på EUD-området 

Smed v/Niels Pank Hansen 

 

• Status (optag på GF2) 

• Startede 18 og er nu nede på 16. 

• Aktivitetsniveau 

• Kursus for Simens, som skal give konstruktørerne en 
mere praktisk tilgang til deres arbejde. 

• Der er også en ny prøve på vej hos os. Der vil komme 
en bunden opgave ind i prøven. 

• Sidste svendeprøve? 

• December var der et hold på 11 stk.  

 

 

☒ ☐ ☐ Niels 

14.30 

 

 

Nyt fra DM-skills 

Vores deltagere havde en rigtig god oplevelse med selve 
arrangementet. De leverede begge en flot indsats, men det 
rakte ikke til mesterskab.  

 

☒ ☐ ☐ Søren 

15.00 

 

 

3D-print set fra virksomhed 

Kaj Brunsgaard fortalte om det at deltage i kurset, og hvad 
han som arbejdsgiver har fået ud af at være med. 

 

Som han sagde: Det har givet en bedre forståelse for, hvad 
det kan bruges til.  

  

☒ ☐ ☐ Kaj 

15.15 

 

 

EVT 

 
☐ ☐ ☐ Alle 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Søren Steffensen, Uddannelsesleder Industriteknik 
 
Niels Pank Hansen, Uddannelsesleder Smed 
 

 


