
     Risø den 14-01-2005 
 
DOPS’  bestyrelsesmøde, tirsdag den 11 januar på Risø 
 
Tilstede: Torben Skettrup (TSK), Kasper Paasch (KPA), Karsten Rottwitt (KAR), Peter E. 
Andersen (PEA), Jesper Offersgaard (JOF), Finn Mengel (FME), Kjeld Petersen (KPE), 
Martin Kristensen (MKR) og Steen G. Hanson (SGH). Der var afbud fra Kent Matsson 
(KMA).  

• Referat fra Generalforsamlingen – godkendelse 

Referatet blev godkendt. KPE ville fremskaffe filer med billeder fra overrækkelsen af 
DOPS-prisen til DOPS’ hjemmeside i lighed med hvad, der var tilfældet i 2003.  

Det ringe fremmøde ved Årsmødet 2004 ( ca. 50 personer) blev diskuteret, og der var 
enighed om at annonceringen kunne være forbedret, at afholdelse en mandag/tirsdag 
var dårlig; sidst på ugen ville være bedre. Endelig var det blevet nævnt at det ville 
være hensigtsmæssigt om årsmødet blev afholdt samme sted hvert år. Det sidste 
argument kunne næppe tages til følge, da man fandt at det var vigtigt at flere steder 
blev besøgt, da lokale indslag var vigtige. Man ville tilstræbe at annoncering af 
årsmødet og indkaldelse af bidrag skulle finde sted på de sædvanlige steder, men 
gerne også i form af e-mails til firmaer, institutter og private medlemmer. Det blev 
pointeret, at dersom e-mails udsendes til medlemmerne, skal kun adressaten selv være 
synlig for modtageren. SGH ville sende et brev til firmamedlemmerne og få opdateret 
kontaktpersonen til DOPS og samtidig bede om en e-mail adresse til samme, således 
at diverse indkaldelser kunne tilgå elektronisk – udover via DOPS Nyt.  

Afholdelse af årsmøde på f.eks. Nyborg Strand ville afholde flere fra at deltage 
grundet økonomien (ca. 2000 kr pr. person).  

Årsmødet 2005 ville blive forsøgt afholdt på Risø. SGH ville undersøge muligheden 
for at reservere lokalerne til den 21 og 22’ende november 2005.  

Et endages-møde kunne afholdes 2006 i Aarhus (aktion MKR) 

Et indlæg fra en studerende på årsmødet om værdien af Hvidbogen i forbindelse med 
kontakt til optisk industri i DK gav anledning til af bestyrelsen besluttede at foretage 
en kontakt til Institutter samt firmaer, der allerede er optaget i Hvidbogen og 
firmamedlemmer, der kunne ønske at blive medtaget i samme. FME og KAR ville 
udfærdige et forslag til skrivelse til de berørte om at opdatere/indsende deres bidrag 
inden 1 september 2005, således at Hvidbogen kunne promoveres ved Årsmødet 
2005. Hvidbogen ville kun foreligge på Webben. 

 

• Hvordan organiserer vi bestyrelsen 

SGH ville kontakte KMA og anmode ham om at indtræde som næstformand i 
bestyrelsen. Det blev fundet værdifuldt om en medarbejder fra Dansk industri varetog 



denne opgave, samtidigt med at KMA havde flere års erfaring i DOPS’ bestyrelse. 
Efter mødet er KMA blevet kontaktet og har accepteret valget. 

 

• Hvad er planlagt for det kommende år?  Og hvad skal vi spille ud 
med?  

Der var én planlagt aktivitet i 2005, nemlig et lasersikkerhedskursus (PEA) 

Kontakten til gymnasielærerne blev diskuteret. Der ville i det kommende DOPS-Nyt 
muligvis være en artikel om dette emne. KAR prøver at overtage kontakten til dette 
forum fra Henrik Fabricius og Anders B. 

KAR vedligeholder kontakten til kommunikations cluster, med henblik på 
annoncering af tiltag af fælles interesse. 

DOPS’ folder ville blive opdateret (KAR) 

Industriel interesse for kursus i godkendelse af laser-baseret udstyr undersøges af 
KAP og PEA. Et sådant møde kunne være af interesse ikke blot for producenter, men 
i ligeså høj grad for sælgere af laserbaseret udstyr. 

Overlap mellem DOPS og SEMAPP (http://www.atv-semapp.dk/) blev diskuteret. 
Denne forening har i juni 2005 et møde om plast-baserede sensorer (http://www.atv-
semapp.dk/ARR2005/050601_led-plast/PG_led-plast.htm). SGH ville kontakte denne 
forening og forhøre sig om, i hvilket omfang møder af fælles interesse kunne 
annonceres i begge fora. Ligeledes kunne det komme på tale at have en session på 
Årsmødet 2005 omhandlende ”Laserbearbejdning,” hvor en deltager fra SEMAPP 
kunne bidrage. Desuden var Peter Balling, Aarhus Universitet, Flemming Olsen, 
DTU, samt Jørgen Schou, Risø, mulige foredragsholdere over emnet 
”Laserbearbejdning.” 

”Gå-hjem-møder” havde været en velbesøgt succes. Risø ville arrangere et sådant 
møde efter sommerferien 2005 (PEA). SGH ville kontakte Radiometer og FOSS 
Electric og forhøre sig om muligheden for, at de ville stå for et sådant arrangement. 
Hele bestyrelsen ville overveje mulige andre kandidater til sådanne møder. 

Interessen for Opstartsvirksomheder er voksende, ikke mindst fra nye dimittender. 
Man ville inkludere dette i Årsmødet 2005. Kandidater til videregivelse af erfaringer 
på dette område er Erland Østergaard (tidligere Alight, nu SDU) eller Bonny Kryger 
(tidligere MMP).  

Der var vist interesse for emnet ”Farvefortolkning.” KPE blev tovholder i 
arrangement over dette emne. Erik Granum, AUC (http://www.cvmt.dk/people/) 
og Jens Jørgen Jensen blev nævnt som bidragydere. Ligeledes kunne det være 
interessant at få et mere ”folkeligt” indlæg, der omhandlede det digitale kamera og 
dets virkemåde, når det gælder farveopfattelse (Poul Gade, Image House). 



Et temamøde om ”nanotechnology” eventuelt afholdt på I-Nano (AUC) med 
dletagelse af MKR, KPE og Sergey Bozhevolnyi ville blive undersøgt. Aktion ved 
MKR og KPE. 

MKR meddelte, at DOPS normalt støtter sådanne møder med op til 5.000 kr. 

 

• Kurser for Dansk Industri - pro et contra  

Behovet for sådanne kurser var tidligere blevet diskuteret. Behovet blev ikke betragtet 
som værende til stede. 

 

• DOPS junior priser, ved Peter E.  

PEA havde under Årsmødet 2004 forhørt sig hos udstillere om muligheden for – I 
lighed med hvad der er tilfældet I Sverige - at støtte uddelingen af en juniorpris til 
specialer og afgangsprojekter inden for optik. Ph.D. studerendes afhandlinger var ikke 
omfattet heraf, idet de indgik I bedømmelsen til DOPS-prisen. PEA havde fået 
positive tilbagemeldinger og specielt var det blevet foreslået at prisen skulle allokeres 
til deltagelse I Photonics West med eventuelt besøg hos fabrikant af laserudstyr. PEA 
og PEA ville sende officiel forespørgsel til mulige firmaer. Udgiften til et sådant 
arrangement ville blive lidt under 20.000 kr. Ifald det vindende projekt havde flere 
deltagere, skulle der trækkes lod imellem disse. Eventuelle skattemæssige 
konsekvenser for den heldige, var et anliggende mellem vedkommende og 
Skattevæsnet. Ifald de nødvendige midler kunne fremskaffes, ville den første uddeling 
finde sted ved Årsmødet 2005. Projekter afleveret mellem august 2004 og august 
2005 kunne indgå I bedømmelsen.  

 

• DOPS Nyt - hvordan får vi flere skribenter aktiveret?  

Bestyrelsens medlemmer ville tilskynde medarbejdere til at bidrage til DOPS Nyt. 
KPA fandt at kortere, men mere ”populære” artikler om aktiviteter på institutterne, 
ville være velsete.  

Tidligere var der I DOPS Nyt blevet bragt egentlige interviews. Arbejdet med dette 
havde været ret omfattende og var derfor blevet stoppet. Dette ville ikke blive 
genindført, af samme grund. 

Hjemmesiden kunne indeholde en spalte med ”News Flash,” hvor de seneste tiltag 
inden for den nationale optik kunne videregives. SGH kontakter Web-master for at 
initiere dette. Alle bidrager til dette punkt, når det er etableret. 

Vor hjemmeside kunne indeholde en rubrik med ”spørgsmål og svar.” SGH 
kontakter Web master og forhører sig om muligheden for simpel oprettelse af en 
sådan feature. 



 

• EOS revisited  

TSK videregav kontakt til J.J.M.Braat (EOS). SGH vil kontakte ham og meddele at 
han er kontaktperson mellem EOS og DOPS. SGH ville meddele, at vi tilmelder os 
EOS som ”Associated Member” og samtidig bedes J.J.M.Braat om at forlænge sin 
åbne flybillet til DK, således at han har mulighed for at deltage I Årsmødet 2005. 
Han kunne give et indlæg om ”Optical Storage.”  

Minutes fra EOS’ møde den 19 oktober 2004, blev uddelt på mødet og vedlægges 
dette referat 

 

• Northern Optics 2006 

Der var blevet udsendt foreløbig indkaldelse til Northern Optcs 2006, omdelt på 
mødet og vedlagt. Man forventede at DOPS ville blive kraftigt opfordret til at stå for 
det efterfølgende møde. I indkaldelsen var der blevet bedt om at fremkomme med 
forslag til emner samt forslag til inviterede foredragsholdere. SGH havde givet et par 
forslag. Bestyrelsen kunne selv indmelde forslag direkte til Northern Optics’ 
sekretariat. 

Deltagelse ved EOS’ fremtidige møder skulle i videst muligt omfang varetages af 
dansk deltager, der ”tilfældigvis” var til stede. 

 

• Ansøgning om støtte til Bio-Photonics Summer School 

PEA havde fremsendt vedlagte ansøgning om støtte til BIOP sommerskole, der 
ligeledes omdeltes på mødet.  Det blev besluttet at støtte aktiviteten med 10.000 kr. 
Støtten fra DOPS ville blive bekendtgjort på det udsendte materiale samt på selve 
sommerskolen. 

Et udvalg bestående af KPA og PEA ville fremover behandle indkommende 
ansøgninger. MKR meddelte, at der totalt var afsat mellem 20.000 og 25.000 kr til 
sådanne tiltag I år. 

 

• Eventuelt 

SGH ville kontakte IDA og forhøre sig om muligheden for at medlemmer af både 
IDA og DOPS kunne ”overføre” støtte til diverse IDA under fagtekniske grupper. 
Dette ville næppe være muligt, men det blev bemærket, at der muligvis kunne ydes 
tilskud til foredragsholdere i forb. m. Ph.D. forelæsninger. 



KPE forventede at Årsmødet 2004 ville give et underskud på mellem 
5.000 kr og 10.000 kr. 

MKR forventede et underskud for 2004 på ca kr. 10.000,-.  

MKR kontakter sekretariatet og fremskaffer den fornødne ændring i 
fuldmagt for diverse bankkonti.  

KPE foranlediger tilbagebetaling af W. Drexlers udlæg i forb. Med aflyst 
flybillet til Årsmødet 2004.  

SGH uddelte listen over firmamedlemmer (også vedlagt her) med et par 
tomme felter. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne indsætte et par 
potentielle firmaer, vi kunne kontakte med henblik på indmeldelse i 
DOPS. 

Næste møde afholdes på Risø mandag den 11 april kl. 10:00. Risø ville 
foranstalte frokost. 

MVH 
 
Steen G. Hanson 
 



Aktioner: 
1. KPE:  Skaffe billeder fra DOPS prisen 2004 
2. SGH: Kontakte firmamedlemmer for opdatering af kontaktperson+ e-mail 

adresse 
3. SGH: Årsmøde Risø 21-22 november 2005. Bestillling af lokaler 
4. MKR: Et-dagesmøde i Århus 2006 
5. FME+KAR:  Skrivelse til firmaer ( I hvidbog og firmamedlemmer) om 

opdatering 
6. SGH: Kontakt KMA om næstformandspost. 
7. PEA: Lasersikkerhedskursus 
8. KAR: Genetablér kontakt til Gymnasierne og lærerne 
9. KAR: Vedligeholde kontakt til kommunikations cluster 
10. KAR: Opdatering af DOPS’ folder 
11. KAP+PEA: Undersøger den industrielle interesse for kursus i godkendelse 

af laserbaseret udstyr. 
12. SGH: Kontakter SEMAPP for at etablere gensidig udveksling af relevante 

møder. 
13. PEA:  Arrangere ”gå-hjem møde” på Risø efter sommerferien 2005.01.14  
14. KPE: Tovholder for DOPS møde om ”Farvefortolkning.” 
15. MKR+KPE: Temamøde om Nano-technology 
16. PEA: DOPS’ juniorpris 
17. Alle: Bidrag til DOPS Nyt 
18. SGH: ”News Flash” på Webben. 
19. SGH: ”Spørgsmål og svar” på webben 
20. SGH: Kontakter EOS via J.J.M. Braat 
21. Alle: Forslag til temaer og inviterede foredragsholdere til Northern Optics 

2006 
22. SGH: Kontakt til IDA 
23. MKR: Fuldmagt til den nye bestyrelse 
24. KPE: Tilbagebetaling af Drexlers udlæg. 
25. Alle: Meddele forslag til firmaer, der er potentielle fremtidige medlemmer af 

DOPS. 
 
 
 
Bilag: 
1: Ansøgning om støtte til BIOP sommerskole 
2: Referat fra EOS’ møde oktober 2004. 
3: Indkaldelse til Northern Optics 2006. 
4: Liste over nuværende firmamedlemmer med et par tomme rubrikker 


