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Mød NBE til Naturmødet!
 
Det første folkemøde om naturen i Danmark afholdes d. 26. – 28.
maj i Hirtshals. Naturmødet vil byde på mange spændende
debatter og oplæg, og det er gratis at deltage. Se Naturmødets
foreløbige program.
 
NBE står for to arrangementer under Naturmødet om fredagen d.
27. maj: en debat om virksomheder og natur kl. 10.00-11.30 og et
åbent netværksmøde om bæredygtig turisme kl. 16.30-18.00. Der
vil ikke være tilmelding til disse to arrangementer, da de er åbne
for alle interesserede. NBE virksomheden, AVV, deltager også i
Naturmødet, hvor de bl.a. sætter fokus på genanvendelse af
plastik og lækker overskudsmad.
 
Vi glæder os til at se jer til Danmarks første Naturmøde!

Find os på vores nye LinkedInside
 
Kig forbi LinkedIn, og find NBEs nye virksomhedsside. Hvis du følger
siden, vil vi løbende holde dig opdateret med nyheder og
arrangementer inden for bæredygtighed.
 
Derudover vil vi dele nyheder og jobmuligheder fra netværkets
medlemmer, så hvis din virksomhed har en grøn succeshistorie,
eller hvis I har lavet et jobopslag vedrørende et bæredygtigt
projekt, så send det til kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl,
på lene.buhl@aalborg.dk.

Synliggørelse af dit produkt
 
I NBE ønsker vi at synliggøre vores medlemsvirksomheders
bæredygtige produkter og løsninger. Vi efterspørger derfor
bæredygtige produkter, der kan bruges til messer, netværksmøder
m.v.
 
Du har mulighed for at aflevere et udvalg af dine produkter,
produktprøver eller en udstillingsmodel sammen med en kort
beskrivelse af den bæredygtige historie bag til NBEs sekretariat.
Produkterne skal være håndterbare og må derfor ikke være for
store eller for tunge. Det er dog altid sekretariatet, der
bestemmer hvilke produkter, der medtages til hvilke aktiviteter.
Eksempler på produkter: tæppeprøve (der passer i str. til en

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://naturmoedet.dk/nyheder/programoversigt/
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:lene.buhl@aalborg.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark


Eksempler på produkter: tæppeprøve (der passer i str. til en
stand), engangsservice, holder til brochurer, tasker/net,
standbord osv. Vi modtager også gerne billeder, som vi kan bruge
til tryksager, hjemmeside eller sociale medier. Produkter, der er
afleveret inden medio maj, har mulighed for at komme med til
Naturmødet.
 
Hvis du er interesseret i denne mulighed, kan du kontakte
kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl, på
lene.buhl@aalborg.dk.

Har du ønsker til NBEs netværksmøder?
 
NBE er netop nu ved at planlægge netværkets aktiviteter for
resten af 2016, og du har mulighed for at komme med input. Hvis
du har et bestemt tema, som du ønsker, at vi tager op på et
netværksmøde eller morgenmøde, er du derfor velkommen til at
kontakte os inden d. 8. maj. Du kan også bede om at blive vært for
et møde eller komme med ønsker til mødernes form, indhold osv.
 
Hvis du har ønsker til NBEs arrangementer, bedes du sende en
mail senest d. 8 maj til kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl, på
lene.buhl@aalborg.dk.

Er det lovligt at stjæle i miljøets tjeneste?
 
Bliv inspireret, når NBE og Erhvervsnetværk 9220 sætter fokus på
lean og nudging tirsdag d. 24. maj kl. 13.00 hos Aalborg Havn,
Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø.
 
Aalborg Havn, Siemens Wind Power, Aalborg Universitet, UCN
og Rambøll eksperimenterer med metoder og værktøjer fra andre
fagområder end miljø, som i forvejen har vist sig at være effektive
og give gode resultater. Det seneste år har de undersøgt og
afprøvet metoder fra lean og nudging, som de vil komme og
fortælle om. Arrangementet er gratis og åbent for alle.
 
Læs mere eller tilmeld dig via NemTilmeld senest d. 19. maj.

Kender du en studerende?
 
Kender du en kandidatstuderende eller nyuddannet fra Aalborg
Universitet, som kunne tænke sig at arbejde med bæredygtighed
og grøn omstilling? I august starter det næste Grønne Rejsehold
på Det Grønne Kursus, inden de er klar til at komme ud til og
hjælpe med bæredygtige projekter i nordjyske virksomheder. Der
er ansøgningsfrist for at blive optaget på Rejseholdet d. 15. maj.  
 
Læs mere om Det Grønne Rejsehold og optagelsesansøgningen. 
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Opstartsmøde og generalforsamling i NBE
 
NBE afholdte opstartsmøde for netværkets nye kommuner samt
generalforsamling d. 20. april hos Lund og Staun i Svenstrup.
 
Dagen bød på spændende oplæg fra bl.a. Aage Vestergaard
Larsen, Lund & Staun samt Business Region North Denmark. Ved
generalforsamlingen blev der givet en status på det forgangne år i
NBE ved formand Jens Højer, og bestyrelsen blev genvalgt. Mødet
blev afsluttet med networking og nordisk vikinge-tapas fra
Lindholm Høje Café. 
 
Du kan finde programmet samt oplægsholdernes præsentationer
på NBEs hjemmeside. 

Teknik og Miljø '16
 
NBE har deltaget i Kommunernes Landsforenings konference

Teknik og Miljø ’16.
 
Arrangementet var målrettet kommunalpolitikere og
beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner,
og omdrejningspunkt var at finde løsninger på udfordringerne via
nye samarbejdsformer, innovation og samskabelse. Konferencen
blev afholdt d. 14.-15. april i Aalborg Kultur og Kongrescenter.

Nyheder fra CSR.dk
Kan dansk teknologi løse Asiens
affaldsudfordringer?
DONG Energy-teknologien REnescience kan udvinde værdifulde
ressourcer fra affald og hermed reducere udledningen af CO2.
DONG Energy sender nu et testanlæg til Malaysia for at
undersøge, om teknologien kan bidrage til at løse landets
affaldsudfordringer.

Læs mere her

Massiv offentlig interesse for grønne indkøb
Nyt initiativ skal gøre kommuner og andre offentlige institutioner
bedre til at købe grønt ind. Adskillige milliarder kroner kan
konverteres fra konventionelle til grønne offentlige indkøb,
vurderer eksperter fra Dansk Standard.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til lene.buhl@aalborg.dk

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet
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