
ÅRSMØDE I SPRØJTESTØBESEKTIONEN 2019 SÆTTER FOKUS PÅ IOT OG MA-
CHINE LEARNING. EFTERFØLGENDE AFHOLDES SPRØJTESTØBESEKTIONENS  
GENERALFORSAMLING OG NETVÆRKSDAG I PLASTINDUSTRIEN.

Plastindustriens Sprøjtestøbesektion holder årsmøde den 28. november 2019 på  
Hindsgavl Slot i Middelfart fra kl. 9-12 forud for Plastindustriens Netværksdag. 

På årsmødet kan du få fingren på pulsen i forhold til hvad kompleksitet, IoT og Machine Learning i sprøjtestøbebran-
chen handler om lige nu, og hvad det betyder for din virksomheds produktionsform og for fremtidens produktudvikling 
samt digitale løsninger. Samt hvilken betydning det har for dine kunder og samarbejdspartnere. 

Deltagelse i årsmødet om kompleksitet, IoT og Machine Learning er gratis og åbent for alle medlemmer af Plastindustrien. 

Generalforsamling i Sprøjtestøbesektionen er også gratis, men kun for sektionens medlemmer.

Tilmelding til Sprøjtestøbesektionens årsmøde og generalforsamling kan ske her:  

www.plast.dk/arrangementer/aarsmoede-i-sproejtestoebesektionen- 
saetter-fokus-paa-iot-og-machine-learning/#tilmelding

Bemærk at tilmelding til Plastindustriens Netværksdag skal ske separat på:  

www.plast.dk/arrangementer/saet-kryds-i-kalenderen-til- 
netvaerksdagen-2019/#tilmelding

 
 

 

PROGRAM FOR DAGEN:

9:00 Morgenmad og registrering

9.20 Velkommen til Sprøjtestøbesektionens årsmøde: V/ Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i  
 Plastindustrien og sekretær for sektionen.

9.30 Ledelse af kompleksitet i virksomheder: Kompleksitet er stigende i mange produktions- 
 virksomheder og kan skabe uklarhed om mål og retning for både medarbejdere og ledere.  
 Der sættes derfor fokus på, hvordan du kan identificere overflødig kompleksitet og kvanti- 
 ficere ift. produktivitet, kvalitet og leveringsevne. V/ Lars Hvam, Professor DTU.

10.10 IOT & Machine Learning i sprøjtestøbebranchen: Hvad er det nyeste indenfor IOT  
 (Internet Of Things) og Machine Learning og hvordan kan man få mere ud af sine data?  
 Hvordan påvirker det produktionsudstyret nu og i fremtiden, og hvad betyder retro fitting  
 i den sammenhæng? Ikke mindst - hvordan eksekveres det? V/ Morten Albrechtsen, Pre- 
 sales Planning Analytics, ADVECTAS.

10.45 PAUSE

11.00 Sprøjtestøbesektionens generalforsamling (kun for sektionens medlemmer)

12.00 Frokost (kun for deltagere på Netværksdagen)

13.00 Netværksdagen begynder



SPRØJTESTØBESEKTIONENS  
GENERALFORSAMLING 2019

28. NOVEMBER 2019  
PÅ HINDSGAVL SLOT I MIDDELFART

PROGRAM:

pkt. 1. Valg af dirigent 

pkt. 2. Årsberetning ved formanden 

pkt. 3. Forelæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent 

pkt. 4. Valg af bestyrelse  

pkt. 5. Forslag fra bestyrelse og øvrige medlemmer 

pkt. 6. Eventuelle udgiftskrævende aktiviteter og dækning heraf:   
  Sprøjtestøbesektionens Studietur 2019 og forårsmøde    
 om opfølgning på Operation Clean Sweep  
 

pkt. 7. Eventuelt 
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Følg med i Plastindustriens  
arbejde på de sociale medier:

LinkedIn.com/company/plastindustrien

Twitter: @plastindustrien


