
INSPIRATION TIL 
MERE KVALITET
DFK er en non-profit medlemsforening, der via 

aktiviteter som konferencer og netværksmøder hjælper 
virksomheder med at sætte kvalitet i højsædet.

VI KENDER MEDLEMMERNES UDFORDRINGER
DFK har eksisteret i mere end et halvt århundrede og 
står i dag som den førende danske arrangør af konferen-
cer og netværk om kvalitet for offentlige og private virk-
somheder. DFK henvender sig til alle brancher og alle 
virksomheder, hvor der arbejdes med kvalitet, det være 
sig kvalitetssikring eller kvalitetsledelse

Vi opdaterer vores medlemmer om den nyeste viden  
indenfor området kvalitet i bred forstand. Vi finder de 
gode erfaringer, så medlemmerne kan lade sig inspirere 
af andre virksomheders succeser.

VI INVESTERER I FREMTIDENS MEDARBEJDERE
DFK uddeler legater til studerende, der arbejder med 
kvalitetsledelse som et hovedelement i deres studier.

DFK har et 
bredt afsæt på kvalitet. 
Det favner blandt andet 
ledelse, miljø, sikkerhed, 
bæredygtighed, risiko-

styring og audit.

DFK’S BESTYRELSE
 
FORMAND
Quality Assurance and Tech.Doc. Henrik Gudme 
Vestergaard Company A/S
Ansvarlig for strategi, økonomi, drift, redaktør af Magasinet Kvalitet

NÆSTFORMAND
Food Business Develoment Manager DNVGL Vibeke Bagger
DNV GL – Business Assurance A/S

KASSERER
Tidligere sekretariatschef Erik Nielsen
KMD A/S

HOVEDANSVARLIG FOR DFK’S KONFERENCER
Kvalitetschef Lars Erik Donau
Danfoss Power Electronic A/S

Ansvarlig for DFK’s netværksgrupper 
Senior Lead auditor Jesper Halmind
DNV GL - Business Assurance A/S 

 

BESTYRELSESMEDLEMMER
Tidligere kvalitetschef Ib Orlamundt
KMD A/S

Kvalitetsystemansvarlig Birgitte Drøhse Høgedal
Københavns Lufthavne

Konsulent Tomas Placatka
MedCom

Nordic Safety, Health and Environment Manager Brian Mundt 
Nestlé Danmark A/S

Systemansvarlig Kristian Lei Kaltoft
Center for Miljø og Energi, Aarhus kommune
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DINE FORDELE 
SOM MEDLEM

KONFERENCER
DFK arrangerer konferencer, som sætter 
fokus på tidsaktuelle emner om kvalitet, fx:

•	 	Fra	idé	over	udvikling	til	afsætning	og	service
•	 	Relationer	til	underleverandører	og	 

styring af outsourcing
•	 	Metoder	og	værktøjer	for	effektiv	kvalitetssikring
•	 	Audit	–	erfaringer	og	værktøjer
•	 	Registrering,	rapportering	og	opfølgning
•	 	Procesledelse,	motivation	og	 

holdningsdannelse

Foredragsholderne har både teoretisk og praktisk bag-
grund indenfor det aktuelle tema, og er ofte medlemmer 
af DFK. Derved gøres konferencerne levende og motive-
rende, da de præges af medlemmernes egne erfaringer.

KVALITETSNETVÆRK
DFK kvalitetsnetværk tilbydes med grupper i hele landet 
og faciliteres af QMS-Consult. Netværkene giver en unik 
mulighed for vidensdeling, fælles udvikling og  
videreuddannelse.

MAGASIN
Magasinet Kvalitet udkommer 4 gange årligt. Magasinet 
Kvalitet er DFK’s medlemsblad, som informerer om for-
eningens aktiviteter og arrangementer. I artikler belyses 
aktuelle emner, som ofte er baseret på medlemmernes  
egne erfaringer.

SOCIALE NETVÆRK
Du finder DFK på både LinkedIn og Facebook. Her kan du 
udveksle synspunkter og sparre med andre medlemmer 
og øvrige interesserede om de daglige udfordringer.

HJEMMESIDE
www.dfk.dk er foreningens hjemmeside, hvor du kan finde 
informationer om foreningens tilbud og aktiviteter. På 
hjemmesiden kan du finde oversigt over leverandører in-
denfor IT-værktøjer, konsulenter i kvalitetsstyring og cer-
tificerende organer. Hjemmesiden giver desuden firma-
medlemmer mulighed for at opsætte stillingsopslag. 

MEDLEMSKAB
Du kan tegne et firmamedlemsskab eller blive person-
ligt medlem. Firmamedlemskabet dækker alle medar-
bejdere i virksomheden, som kan deltage i konferencer 
med 20 % rabat, tilmelde sig Kvalitetsnetværk og få 
medlemsbladet Magasinet Kvalitet tilsendt elektronisk 
til distribution til alle i virksomheden.

KOM MED I DET GODE SELSKAB
Du kan melde dig ind på vores hjemmeside www.dfk.dk 
– hvor du også kan læse meget mere om os – eller ved 
at kontakte os på 70 20 32 13. Du er naturligvis også me-
get velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

  TROMPET

 DFK konference 
 Torsdag den 1. juni 2017 

 Hotel Storebælt, Nyborg 
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HVORDAN SIKRER DU 
KVALITET I LEVERANCER?

Målret kvalitetssikringen 
af leverandørerne 
– også i mindre firmaer

Side 18

Vindmølleproducenter skærper 
konkurrenceevnen 
– fælles standard for vindmølleindustrien

Side 03

Industri 4.0 set i lyset af kvalitetsstyring

– hvordan fremtidens produktion påvirkes 

af teknologiske fremskridt

Side 06

Side 15
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