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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

April 2014

Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark 
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

Aalborg Bæredygtighedsfestival tyvstartes med gå-hjem-møde om Nulskrald d. 5. maj

NBE fik besøg fra Bornholm

NBE fik i april besøg fra Bornholm, som gerne ville høre om
netværket. 

Et par timer - så er man i Aalborg med fly fra Bornholm. En gruppe
bestående af en faglig koordinator for Miljø, Direktøren for Business
Center Bornholm, Centerchefen for Teknik og Miljø, en
Miljøtilsynsmedarbejder og leder af Vækstforum Bornholm besøgte
NBE for at høre om, hvordan NBE fungerer.

Bornholm overvejer nemlig at etablere et tilsvarende netværk. 

Foruden projektgruppen deltog Jens Højer fra Højer Møbler, som er
nyudvalgt Formand for NBE's bestyrelse, og Joan Thiesen fra Gabriel
for at fortælle om netværket fra virksomhedernes perspektiv.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


NBE fik desuden gode input fra Bornholm og en mulig  

Kom til omstillingsmøde
Information og DR inviterer omstillingsprojekter og omstillingsfolk til
udviklingsmøder i fire forskellige byer i maj. Her vil de samle lokale
omstillingsprojekter og give jer mulighed for at give og få sparring på
jeres projekt, møde mulige samarbejdspartnere, hjælpe hinanden
videre og få værktøjer til jeres næste skridt i en række workshops.

Tirsdag d. 13. maj på Nordkraft i Aalborg

Læs mere og tilmeld dig her

Program

INTRODUKTION
16.00 – 16.10: Velkommen
16.10 – 16.25: Omstillingens tilstand (oplæg)

OMSTILLINGPROJEKTER
16.25 – 16.50: 3-4 omstillingsprojekter er inviteret til at
præsentere deres projekt på 5 minutter og stille en udfordring til
salen
16:50 – 17.05: De omstillingsprojekter, der har præsenteret i
første runde, stiller sig ud i hjørnerne af lokalet og de øvrige
deltagere spreder sig ud til de projekter, de gerne vil give
sparring på.
17.05 – 17.15: Pause
17.15 – 17.35: Hvor skal pengene komme fra? Miljøstyrelsen
holder oplæg om deres grønne omstillingsfond
17.35 – 18.00: Anden præsentationsrunde - 3-4
omstillingsprojekter præsenterer deres projekt på 5 minutter og
stiller en udfordring til salen
18.00 – 18.15: Omstillingsprojekterne fra anden runde stiller sig
ud i lokalet og de øvrige deltagere spreder sig ud til de
projekter, de gerne vil give sparring på.

18.15 – 18.35: PAUSE

WORKSHOPS (fire workshops – fastlægges efter
omstillingsprojekternes behov - se listen over mulige workshops
herunder)
18.35 – 18.45: Præsentation af workshops
18.45 – 19.30: 3-4 workshops
19.30 – 19.45: Præsentation af erfaringer fra workshop
19.45 - 20.00: Oplæg om voresomstilling.dk + afslutning
20.00 – 21.00: Fri snak

Få en praktikant fra 9. semester fra AAU i efteråret 2014
NBE har fået henvendelser fra studerende, som gerne vil i praktik til efteråret 2014 i omkring 3-4 måneder. Var det noget for jer? Det er ganske
gratis!

Kontakt mette.boegh@aalborg.dk, hvis I er interesserede. 

http://voresomstilling.dk/artikel/kom-til-omstillingsm�der/566
mailto:mette.boegh@aalborg.dk


Styr på leverandørerne på NBE netværksmøde
Hvordan opbygger man et partnerskab med sine leverandører - og
skal man have en tæt relation til alle sine leverandører for at opnå
de bedste resultater set fra en bæredygtig vinkel? NBE havde
inviteret 4 oplægsholdere til at give deres bud på denne
problemstilling. 

Martin Holleufer fra euro-sten beskrev TFT, - en NGO, som laver
uanmeldte eksterne audits, så man sikrer, at leverandørerne
overholder standarderne. 

Morten Christensen fra De Forenede Dampvaskerier fortalte om, at
bæredygtighed er integreret i deres kerneværdier, og derfor
opereres der med bæredygtighed på alle niveauer af
virksomheden.

Morten Christensen pointerede, at det er virksomheden selv, der
er ansvarlig for at definere de krav, som de vil sætte til
leverandørerne ud fra de forventninger, som kunden har. 

Ole Overgård fra Auluna havde en anden tilgang til
leverandørstyring. Han tager nemlig sommetider kunderne med ud
til audits ved underleverandørerne. Det gælder om parallel
tænkning mener han, så det er væsentigt, at leverandørerne
forstår, hvorfor kravene er vigtige!

Einar Scholte fra Valcon har skrevet en bog om, hvordan relationer
skaber resultater. En virksomheds forhold til leverandører er som
en person - man har familie, der er tæt på, man har venner, man
har bekendte, og så er der nogen, man bare har set før.

Det gælder om at afveje, hvor tæt en relation man skal have til
leverandørerne - særligt ud fra, hvor lang tid, og hvor afgørende
leverandøren er. 

Se slides på NBE's hjemmeside 

Flotte energibesparelser i NBE

Energi Nord har netop gjort status for besparelserne på de energiprojekter, der er gennemført hos NBE-
virksomheder. 

Der er i alt realiseret energibesparelser ved  NBE-virksomheder på ca. 972.000 kWh. Herudover er der
flere virksomheder, der har et potentiale, men endnu ikke er påbegyndt eller gennemført. Hvis man
lægger nogle af de store spillere til bliver tallet betydeligt større. Aalborg Portland har sparet 76.077.000
kWh og Fibertex har sparet 1.800.000 kWh sidste år. 

Så der er sparet 78.849.000 kWh svarende til ca. 37.768 ton CO2! Godt gået alle sammen!

NBE kontaktperson ved Energi Nord:
Steen Sømod: sls@energinord.dk

Dronning Margrethe besøger Musikkens Hus og

http://www.tft-forests.org/pages/?p=7577
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender/NBE-Netvaerksmoeder.aspx
mailto:sls@energinord.dk


Dronning Margrethe besøger Musikkens Hus og
ser Barsmarks produkter
Det imponerende Musikkens Hus på Aalborgs nye havnefront åbnede
d. 29. marts. På billedet ser regenten og hovedarkitekten, Wolf D. Prix,
nærmere på Barsmarks amøbeformede diffusorvæg.

De specialdesignede diffuser-paneler, som pryder koncertsalens
vægge, kombinerer akustikernes krav til væggenes akustiske
egenskaber med arkitekternes gennemgående amøbe-tema.

Resultatet er elegant svungne, akustiske diffuservægge, der på den
helt rigtige vis reflekterer alle scenens lyde rundt i den store sal, som
akustikerne mener, vil tilhøre verdenseliten.

Læs hele nyheden

Internationale studerende søger job

Studerende på Aalborg Universitets Erasmus Mundus elite uddannelse i Byer & Bæredygtighed (Cities & Sustainability - CiSu) søger studie-
job. De studerende er optaget med start til september 2014 i Aalborg og skal være her minimum indtil udgangen af januar 2015.

Vi er så heldigt stillet, at vi hvert år fra EU modtager omkring 10-15 legater til studerende på uddannelsen. Desværre er det langt fra nok til
at glæde de ganske mange overordentligt velkvalificerede studerende vi har fra især Asien, Afrika, og Mellem- og Østeuropa. Ofte ser vi
derfor desværre, at ellers velkvalificerede studerende må opgive at forfølge studierne her i Aalborg. Vi forsøger derfor at hjælpe dem med
at finde mulige studiejob, da dette er en af de måder, de studerende kan finansiere deres ophold, m.v.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark er lokal partner i uddannelsen, og vi håber at
netværkets medlemmer kunne have interessante opgaver til de nye internationale studerende, der alle
kommer med gode kvalifikationer indenfor miljøstudier og tekniske/ingeniørmæssige fagfelter, gå-på-mod
og engagement. Flere af de studerende har samtidig nogle års erhvervserfaring med i bagagen når de
lander i Aalborg.

Læs mere

Kontakt: Martin Lehman, AAU - 99408422, martinl@plan.aau.dk.

Nyheder fra CSR.dk

Stort FN-klimamøde i København
Det dokument, der skal udgøre det vigtigste vidensgrundlag for en
global klimaaftale, bliver præsenteret på en stor FN-konference i
København til efteråret.

Læs mere

Bæredygtighed er i højsædet på nyt
universitetshospital
Det Nye Universitetshospital har et mål om at være Nordeuropas mest
moderne universitetshospital, både med hensyn til
patientbehandlinger og kvaliteten af alle de produkter, der omgiver
hospitalet. Derfor er bæredygtighed, komfort og energiforbrug i særlig
fokus i Danmarks hidtil største hospitalsbygning.

Læs mere her 

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

http://www.barsmark.com/dk/referencer/akustikpaneler/musikkens+hus?g=13&v=96&utm_source=Barsmark+A/S&utm_campaign=dee63a2590-Nyhedsbrev_april_2014&utm_medium=email&utm_term=0_109b5b3877-dee63a2590-100618353
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Nyhedsarkiv/Internationale-studerende-soeger-job.aspx
mailto:martinl@plan.aau.dk.
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/stort-fn-klimam�de-i-k�benhavn?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk/b�redygtighed-er-i-h�js�det-p�-nyt-universitetshospital?utm_source=Apsis&utm_medium=Email&utm_content=Link&utm_campaign=Nyhedsbrev
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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