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Formål
Dansk Audioklub er en erfagruppe, der har til formål at udvikle
medlemmernes viden om reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner, høreapparater mm.
Dansk Audioklub, FORCE Technology og Innovationsnetværket Dansk Lyd ønsker at skabe rammerne for opbygning af
faglige netværksrelationer for virksomheder og personer,
der arbejder professionelt med lyd, hvor fokus vil være på
bedømmelser af den opfattede lydkarakter (audio perception)
og relevante elektro-akustiske målinger, der normalt indgår i
udviklingsarbejde og dokumentation.
Klubbens aktiviteter vil styrke medlemmernes viden om
metoder og ’best practice’ indenfor både lyttetests og
elektroakustiske målinger, og på møderne vil det tilstræbes,
at atmosfæren bliver fortrolig og uformel gennem fælles
erfaringsudveksling, fælles projekter efter medlemmernes
ønsker, lyttetests og praktiske arrangementer.
Møderne i Dansk Audioklub
Der afholdes 2 møder om året indenfor emnerne:
•

Sensoriske evalueringsmetoder
Præferencetest, attributtest, diskriminationstest, m.v.

•

Testpersoner/testpaneler
Udvælgelse, træning, monitorering, motivation, bias, m.v.

•

Databehandling
Praktisk anvendelse af statistik, værktøjer, datakvalitet,
tolkning af resultater, m.v.

•

Audio optage- og reproduktionsteknikker
Påvirkninger i signalkæden, opstillinger, standarder,
kunsthovedoptagelser, kalibreringsrutiner, loudness-justering, hovedtelefonkompensering, m.v.

•

Akustiske rum
Rumakustiske egenskaber, målerum vs. lytterum og deres begrænsninger, dokumentation, akustisk regulering,
relevante standarder, m.v.

•

Elektroakustisk relevante målestørrelser
Målemetoder og -signaler, måleusikkerheder, tolkning og
anvendelse af resultater, relevante standarder, m.v. Modellering mellem elektroakustik/perception/præference.
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Møderne møder afholdes som udgangspunkt på adressen:
FORCE Technology
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Heldagsmøder varer fra kl. 10 til ca. 15. Halvdagsmøder kan
forekomme. Forplejning ved møderne er inkluderet i medlemskabet.
Mødedatoerne og mødeindkaldelserne fremsendes pr. e-mail
til medlemsvirksomhedens registrerede kontaktpersoner, og
man tilmelder sig møderne ved at følge linket i indkaldelsen.
På møderne behandles et hovedemne, der som hovedregel er
valgt af medlemmerne med baggrund i aktuelle behov. FORCE
Technology bidrager med relevant information til belysning af
emnet, og medlemmerne bidrager med egne erfaringer, viden
og case stories. Desuden er der på hvert møde afsat tid til
generel erfaringsudveksling og information fra FORCE Technology indenfor de definerede områder.
Dagsordenen er normalt som følger:
1. Introduktion til dagens emne
2. Hovedtema
3. Bordet rundt - erfaringer, tips og tricks
Dansk Audioklubs hjemmeside - videnbank
Dansk Audioklubs hjemmeside, www.danskaudioklub.dk,
indeholder en videnbank, hvor præsentationer og filer fra de
afholdte møder gøres tilgængelige for klubbens medlemmer.
Brugernavn til klubbens lukkede webside sendes til medlemsvirksomhedens registrerede kontaktpersoner pr. e-mail.
Rabat på audio-relevante kurser og arrangementer
FORCE Technology giver medlemmerne af Dansk Audioklub
rabat ved køb af udvalgte audio-relevante kurser og arrangementer udbudt af FORCE Technology. Rabattens størrelse og
form fremgår af den udsendte information om det enkelte kursus eller arrangement. Der udsendes information pr. e-mail,
når kurserne udbydes.
Medlemskab
Medlemskab i Dansk Audioklub er gratis, men kræver officiel
registrering i klubben.
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Medlemskab tegnes på ubestemt tid, indtil medlemmet selv
måtte ønske at opsige medlemskabet, eller i fald FORCE
Technology finder det nødvendigt at opsige et medlemskab jf.
afsnit 8 om overtrædelse af medlemsforpligtelser.
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Bilag 1
Vilkår for medlemskab
1.

Dansk Audioklub er en erfa-gruppe, som har til formål
at udvikle medlemmernes viden om audio-relaterede
emner.

2.

Medlemskab i Dansk Audioklub kan tegnes af virksomheder, enkeltpersoner og uddannelsesinstitutioner m.v.
Samme virksomhed eller uddannelsesinstitution kan
tegne flere medlemskaber.

3.

FORCE Technology kan nægte medlemskab til virksomheder, enkeltpersoner eller uddannelsesinstitutioner
m.v., som udbyder serviceydelser på audio-området i
konkurrence med FORCE Technology eller hvis medlemskab i Dansk Audioklub efter FORCE Technology's skøn
vil være til skade for opfyldelsen af Dansk Audioklubs
formål. FORCE Technology er ikke pligtig til at begrunde
en evt. nægtelse af medlemskab.

4.

Et medlemskab giver ret til at deltage i Dansk Audioklubs
møder. Kun officielt registrerede medlemmer kan deltage
i møderne.

5.

Et medlemskab giver ret til at deltage i Dansk Audioklubs møder samt til rabat på visse audio-relaterede
kurser og events afholdt af FORCE Technology. Desuden
giver et medlemskab adgang til medlemssiderne på
Dansk Audioklubs hjemmeside.

6.

Hver medlemsvirksomhed/-institution skal udpege en
kontaktperson og oplyse en e-mail adresse for denne.
Kontaktpersonen modtager en medlems login-kode til
de lukkede medlemssider på www.danskaudioklub.dk
samt øvrig information, som FORCE Technology måtte
fremsende. Et medlem skal sikre, at givne kontaktinformationer opdateres ved ændringer og er ansvarlig for
evt. misbrug af denne login-kode.

7.

Et medlemskab af Dansk Audioklub kan til enhver tid
opsiges af det pågældende medlem.

8.

Medlemmerne af Dansk Audioklub er pligtige til, via
deres adfærd, deres arbejde i Dansk Audioklub og deres
anvendelse af materiale eller information fra andre medlemmer at bidrage til at sikre, at information og meninger
kan udveksles uden fare for misbrug. Medlemmerne
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må ikke anvende deres kendskab til Dansk Audioklubs
medlemskreds til markedsføringsformål eller anvende
materiale eller information fra andre medlemmer på en
måde, der direkte eller indirekte kan skade disse.
9.

Et medlem af Dansk Audioklub skal umiddelbart informere FORCE Technology, hvis det bliver opmærksom på
overtrædelser af de i afsnit 8 angivne medlemsforpligtelser.

10. FORCE Technology kan til enhver tid opsige et medlemskab i Dansk Audioklub til øjeblikkeligt ophør. Et opsagt
medlem kan ikke rejse krav mod FORCE Technology i
anledning af opsigelsen.
11. FORCE Technology kan til enhver tid ændre disse vilkår.
Ændrede vilkår træder i kraft en måned efter, at de
ændrede vilkår, efter FORCE Technology's valg, enten er
sendt til medlemmerne pr. e-mail til den af virksomheden udpegede kontaktperson, eller er fremsendt til den
af dem angivne kontaktadresse. Den gældende udgave
af disse vilkår kan ses på www.danskaudioklub.dk under
”Download”.
12. Såfremt et medlem ikke kan acceptere ændrede vilkår,
kan medlemskabet umiddelbart opsiges. Deltagelse i
aktiviteter under Dansk Audioklub efter ikrafttræden af
ændrede vilkår anses som accept for de ændrede vilkår.
13. Et medlems forpligtelser, jfr. afsnit 8 ovenfor, vedvarer
efter ophør af medlemskab uanset årsag.
14. Dansk Audioklub er et samarbejde mellem FORCE Technology og Innovationsnetværket Dansk Lyd, og der udveksles stamdata om medlemsvirksomhederne på det
niveau, der er oplyst ved tilmelding til Dansk Audioklub.
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FORCE Technology
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Danmark
+45 43 25 14 00
danskaudioklub@force.dk
danskaudioklub.dk

