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Indkaldelse til årsmøde og invitation til temadag i PUR-sektionen 

________________________________________________________________________________ 

 

PUR-sektionens årsmøde og temadag på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg, 18. maj 2017 

 
Kære kollegaer, 
 
Som vi har orienteret om tidligere på året, finder PUR-sektionens årsmøde sted 18. maj 2017.  
 
Årsmødet starter kl. 17:15 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, tel. 65 31 40 
02. 
 
Forud for årsmødet afholder sektionens sin årlige temadag med et spændende og meget aktuelt 
program, der er delt i to: 
 
Første del omhandler PUR-uddannelserne; dels Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende 
epoxy og di-isocyanater og herunder nye forslag til forbedring af den obligatoriske 
sikkerhedsuddannelse og dels status for og sammenhængen med REACH restriktionsprojektet og 
den igangværende sagsbehandling hos ECHA. Udfaldet af denne sag kommer til at have væsentlig 
betydning for europæisk polyuretan industri og på temadagen får du den nødvendige viden om 
emnet. 
 
Anden del vil handle om nye tekniske innovationer inden for PUR-området og byder på indlæg om 
spændende nyheder blandt andet fra Honeywell, Covestro og Huntsman. 
 
Der er lagt op til en rigtig spændende dag med mange spændende indlæg og rigtig godt kollegialt 
samvær og polyuretan-networking. 
 
 
Vi ses i Nyborg! 
 
 
Venligste hilsner 
Plastindustrien i Danmark 
 
 
 
 
 
Torben Nielsen 
Formand for PUR-Sektionen 



PUR-sektionens årsmøde og temadag 18. maj 2017 i Nyborg 
________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________2 

 
 

Årsmødet 
________________________________________________________________________________ 

Dagsorden for PUR-sektionens årsmøde 18. maj 2017, kl. 17:15, på Sinatur Hotel 
Storebælt 

 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Pkt. 2 Årsberetning, herunder introduktion af sektionens nye sekretær, Rasmus 

Grusgaard 
 
Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 
 
Pkt. 4 Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 10 
 Følgende er på valg til bestyrelsen: 
 

 Torben Nielsen  Tinby A/S 

 Simon Simonsen  Tempur-Sealey A/S 

 Karina Vedel Kronborg  DC-System A/S 
 

Pkt. 5 Nedsættelse af arbejdsgrupper 
 Bestyrelsen foreslår nedsættelse af   

 Arbejdsgrupper i forbindelse med implementering af ny strategi 

 Arbejdsgruppe vedrørende sektionens deltagelse i Building Green november 
2017 

 Arbejdsgruppe vedrørende PUR Uddannelser  
  
Pkt. 6 Eventuelle generelle udgiftskrævende aktiviteter og dækning heraf 
 
Pkt. 7 Eventuelt 
 
 
Forslag fra sektionens medlemmer skal for at blive optaget på dagsordenen sendes til sektionen 
senest 14 dage før mødets afholdelse, dvs. 4. maj. 


