Velkommen til

Plastdagen 2022
Fortiden former fremtiden
Program
12.30

Generalforsamling

13.30

Velkommen til Plastdagen 2022
- Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

13.45

Politiske forventninger og perspektiver på plastbranchen
– Søren Pape Poulsen, Formand for Det Konservative Folkeparti
Hvilke erhvervspolitiske muligheder og udfordringer står produktions Danmark over
for i denne tid, som er karakteriseret af stor turbulens og sikkerhedspolitisk ustabilitet?
Hvordan ser produktion i en grøn fremtid ud fra en position på Christiansborg? Det vil
Søren Pape Poulsen, tidligere minister og formand for Det Konservative Folkeparti, give
sit bud på.

14.05

Hvordan gearer plastbranchen sig til fremtidens stigende krav til grøn omstilling?
– Helle Vingolf, adm. direktør i RC Plast
Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen hos RC Plast, som har en strategisk tilgang til arbejdet med grøn omstilling. Senest har genanvendelsesvirksomheden påbegyndt udviklingen af en ny CO2-beregner, som skal dokumentere kunders
CO2-gevinst Helle Vingolf vil give sit bud på, hvordan virksomheder gearer sig til fremtiden, som stiller sigende krav til at tage ansvar for klima og miljø.

14.25

PAUSE

14.55

LEGO gennem generationer – fra første klods til nyeste visioner for fremtiden
– Chresten Bruun, Senior Vice President, EMEA Moulding & DUPLO, LEGO Koncernen
Den ikoniske legetøjsvirksomhed LEGO så dagens lys i 1932. Efter nogle års produktion
af trælegetøj kom plast på plakaten i 40’erne, og den første legoklods blev introduceret i 1949. Chresten Bruun vil tage os med på rejsen fra starten til i dag, hvor fokus på
fremtidens materialer, innovation, bæredygtighed og moderne teknologi er en del af
LEGO Koncernens DNA.

15.25

85 år og tre generationers fremskridt og innovation i den danske plastbranche
– Hans Hellstrøm Henningsen, adm. direktør, DBI Plastics A/S
DBI Plastics har gennem 85 år været en pionervirksomhed i den danske plastbranche og
står i dag som et glimrende eksempel på, hvordan det med skarpt fokus på udvikling og
innovation er muligt at fastholde og udvide plastproduktion i Danmark. Hans Hellstrøm
Henningsen vil sætte ord på, hvordan DBI Plastics og branchen har udviklet sig, siden
hans morfar stiftede Dansk Bakelit Industri i 1937.

15.45

Kompositter som en del af løsningen på fremtidens bæredygtige byggeri
– Torben Rønlev, adm. direktør, Fiberline Building Profiles A/S
Siden 1979 har virksomheden Fiberline Composites produceret profiler i glasfiberkomposit til vindsektoren, vindues- og facadebranchen og byggeindustrien. I slutningen af
2021 tog virksomheden et nyt skridt og etablerede selskabet Fiberline Building Profiles
med hovedkontor i Fredericia. Torben Rønlev vil fortælle om rejsen og det strategiske
fokus på fremtidens bæredygtige konstruktioner med kompositter.

16:05

PAUSE

16.35

Design Talk – Danske ikoner og fremtidens design i plast
– Joakim Lassen, CEO, Montana Furniture
– Claus Mølgaard, Værktøjsmager, civilingeniør og Ph.D. Indehaver af MOLGARD APS
– Anders Engholm, Møbeldesigner og vinder af Danmarks Næste Klassiker 2022
Dansk design er verdensberømt for sin kvalitet, æstetik og fremadskuende tilgang.
De seneste 75 år har flere nye klassikere i plast set dagens lys, og i dag er fokus
særligt rettet mod cirkulært, bæredygtigt design. Panelet vil belyse plastens
rolle i dansk design – både med historiske briller og med et perspektiv på, hvordan fremtidens design med plast kommer til at udforme sig.

n
de

17:20

Uddeling af Plastprisen 2022
Nominerede til Plastprisen 2022:
– Bramming Plast-Industri A/S
– LEGO Moulding Academy
– Race for Oceans Foundation
– Re-Match A/S
– Quantafuel

17:45
18:00

Få indsigt i Danmarks Næste Klassiker:
Aveny-T Stolen og rejsen fra prototype til
produktionsmoden stol hos Montana Furniture,
som allerede i midten af 90’erne begyndte at
eksperimentere med genanvendt plast.

Dagens program afsluttes

Moderator på Plastdagen 2022:

– Mikkel Frey, journalist og forfatter

Festmiddag for medlemmer på 7. sal
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Mere end 45 års erfaring med genanvendelse af plast

Følg Plastindustriens arbejde på sociale medier:
linkedin.com/company/plastindustrien/
@plastindustrien

