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December 2013

Velkommen til NBE's nyhedsmail. 

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

Glædelig Jul til jer alle fra NBE NordDanmark

2013 - fuld fart fremad
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling vil gerne sige stort tak
til alle de virksomheder og andre parter, som i år har bidraget
til, at NBE har haft endnu et succesfuldt år. 2013 har budt på
mange spændende aktiviteter i NBE - alt fra strategiske
overvejelser til industriel symbiose samt ministerbesøg - og
endda en enkelt Kronprins!

De strategiske planer for bæredygtig forretningsudvikling har
især fyldt en stor del i år, hvor i alt 25 virksomheder har sagt ja
til at gennemføre en proces sammen med NBE og forskellige
konsulenter. Processen skal hjælpe med at afklare og
påbegynde virksomhedernes strategiske satsninger og mål
inden for bæredygtighed, så bæredygtighed bliver en
interegreret del af virksomhedens overordnede mål, hverdag og
identitet. 

Hvad bringer 2014?
NBE er i øjeblikket gang med en proces, hvor netværket
konstituerer sig som en forening, så netværket fortsætter
fremover i både Aalborg og Hjørring kommuner.Vedtægterne for
foreningen forventes endelig vedtaget i slutning af januar 2014
- ligesom formand og næstformand for foreningen skal vælges. I
vedtægterne åbnes der mulighed for at opkræve kontingent
med henblik på at sikre foreningens økonomiske grundlag.

Herefter arbejdes der for, at flere nordjyske kommuner og
virksomheder bliver en del af netværket med henblik på at sikre
den grønne omstilling i nordjylland.

NBE vil desuden fortsat have følgende satsninger:

Grøn Industrisymbiose
Stimulering af bæredygtig innovation
Samarbejder og synergi med andre netværk og initiativer
indenfor bæredygtighed
Bæredygtige indkøb i nordjylland - med fokus på
totaløkonomi
Strategiske forretningsmodeller for bæredygtighed

Vi glæder os til at samarbejde med jer i det nye år! 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

Kom og hør om støttemuligheder til energiprojekter og grøn omstilling d. 21. januar

Hub North inviterer i samarbejde med NBE, EnergiVision og Fleksenergi til netværksmøde tirsdag
den 21. januar 2014. Denne gang sætter vi fokus på funding.

Kom og få overblik over, hvilke støtteordninger din virksomhed kan få glæde af, samt mulighed for at networke
med andre fra energibranchen.

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


Program
13.00 Velkomst v/ Henrik Wadmann, projektleder Hub North
 
13.10 Hvad kan ekstern funding gøre for din virksomhed? v/ Per Fenger, direktør Liftra ApS

13.40 Støttemuligheder v/ Søren Bjerregaard Pedersen, NordDanmarks EU-kontor

14.10 Grøn omstillingsfond, v/ Erhvervsstyrelsen

14.30 Grøn Industrisymbiose v/ Projektleder Henrik Møller Thomsen

14.50 Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi v/ Energikonsulent Per Jan
Peder-sen, Energi Nord

15.20 Kaffe og networking

Tidspunkt:
Den 21. januar 2014 kl.13.00-16 .00

Sted:
Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

Tilmelding:
Tilmeld dig her senest 14. januar 2014

Vær med på en fælles bæredygtig stand til Karrieremessen
2014!

Tirsdag den 4. marts 2014 afholder Aalborg Universitet Karrieremesse i
Gigantium, Aalborg.
Hvordan står det til med jeres virksomheds kontakt til og præsentation overfor
studerende og højtuddannede kandidater? Hvis I tænker, at den sagtens kan blive
bedre, har I her chancen for at gøre det godt, nemt og billigt.

Vil I være med på en fælles stand?
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, HubNorth, FleksEnergi, Biomed
og Brainsbusiness vil gerne invitere medlemmer til en fælles stand på Karrieremessen –
et "Grønt Torv". Meningen er, at en fælles stand vil have mere slagkraft, gøre jer en del af
en helhed og være meget billigere for jer. Jo flere virksomheder, der melder sig til, des
billigere bliver det.

Hvad skal vi gøre, hvis vi er interesserede?
Skriv en mail til heidi.lyhne@aalborg.dk - dette er ikke en bindende tilmelding! Vi vil gerne
have en fornemmelse af antal af interesserede, så vi kan regne pris osv. ud, som vi
efterfølgende sender til jer.

Hvad er Karrieremessen?
Karrieremessen er en oplagt chance for jeres virksomhed for at komme i direkte dialog
med studerende og kandidater, der kan være med til at styrke og vækste jeres
virksomhed i de kommende år. Det kan både være i forbindelse med studiejob, praktik,
projektsamarbejde, job eller bare for at styrke netværket og kontakten mellem jer, de
studerende og kandidaterne.

Læs mere om Karrieremessen

200 personer får NBE nyhedsbrevet

I år nåede vi op på 200 modtagere af NBE-nyhedsbrevet, hvilket vi er rigtig glade for. 

I løbet af året fortæller vi gode historier fra medlemsvirksomheder. Flere virksomheder
henvender sig selv med historier, som de gerne vil have delt i netværket, og det vil vi
gerne have endnu mere af! 

http://www.hubnorth.dk/da-DK/Events/Detaljevisning---aktiviteter.aspx?Action=1&NewsId=889&PID=525
http://www.karrieredagene.dk/


Så fortæl jeres gode historier gennem NBE i 2014. Send en mail til
heidi.lyhne@aalborg.dk. 

På forhånd mange tak!  

Tekstilaffald skal genbruges i støjdæmpende borde
Kilde: Erhvervsstyrelsen

Gabriel og FurnX (Højer Møbler) har fået tilsagn om at indgå i en symbiose omkring en støjdæmpet bordplade. De to NBE-
virksomheder vil undersøge muligheden for at erstatte det nuværende materiale i FurnXs støjdæmpende borde med tekstilaffald
fra Gabriels produktionsprocesser.

Affald som input i støjdæmpende borde
Gabriel genererer årligt omkring 20 tons tekstilaffald i deres produktionsprocesser i Litauen. Den primære affaldsbehandling er
deponi. Sammen med møbelproducenten FurnX vil virksomheden imidlertid undersøge muligheden for at anvende tekstilaffaldet
som erstatning for det materiale, som FurnX på nuværende tidspunkt anvender i produktionen af de støjdæmpende borde.

Økonomiske og miljømæssige gevinster
Gabriel har i dag en række udgifter ved at sende tekstilresterne til deponi, som bliver reduceret væsentligt, hvis FurnX kan aftage
tekstilmaterialet. Samtidig får Gabriel en ny indtægt ved salg af tekstilaffaldet. FurnX får endvidere adgang til en billigere ressource
end det nuværende input til bordene. Udvekslingen af tekstilresterne kan således bidrage til at styrke virksomhedernes
konkurrenceevne. Udover de økonomiske fordele, er projektet forbundet med betydelige miljømæssige gevinster. For det første
bevæger tekstilaffaldet fra Gabriel sig op i affaldshierarkiet – fra deponi til genanvendelse. For det andet vil FurnX ikke skulle
importere lige så meget af det nuværende input til de støjdæmpende borde, hvilket vil reducere udledningen af drivhusgasser.

Gabriel og FurnX skal bruge vinteren og foråret til at afklare de forskellige usikkerheder forbundet med udnyttelsen af
tekstilaffaldet, og kan forhåbentlig etablere industrisymbiosen i sommeren 2014.

Læs mere om Grøn Industrisymbiose

Nyheder fra CSR.dk

Bæredygtige investeringer bliver
big business
Den norske oliefond er med til at sparke gang i
efterspørgslen på bæredygtige investeringer i
Skandinavien. Norge og Sverige er langt foran
Danmark og Finland, men interessen stiger i alle
de nordiske lande.

Læs mere

Bæredygtige indkøb starter med værktøjer og stort
udvalg af grønne produkter
I slutningen af november talte Rikke Dreyer, chefkonsulent for
Samfundsansvar i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, til
Udbudsdagen på Børsen i København. Hun mener, at de danske
virksomheder bør starte deres bæredygtige indkøb, hvor der er værktøjer
og et stort udvalg af grønne produkter.

Læs mere her 

www.nben.dk

mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://fibertexpersonalcare.com/
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/
http://www.csr.dk/b�redygtige-investeringer-bliver-big-business
http://www.csr.dk/5-hurtige-til-rikke-dreyer
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
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