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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
December 2014
Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

Glædelig jul og bæredygtigt nytår
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 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.
Året i NBE har - udover spændende projekter på tværs af
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer - taget
et stort skridt og er overgået fra projekt til forening. Vi går derfor
en ny og spændende tid i møde som netværk, hvor vi sammen vil
kunne skabe nye muligheder for den enkelte virksomhed – og at vi
sammen kan udvikle NBE.
2015 bliver et år, hvor vi skal arbejde for geografisk udvidelse af
netværket. Vi skal have virksomheder i hele Nordjylland med, så vi
kan udnytte potentialet indenfor bæredygtighed, for at vi kan sikre
lokale grønne arbejdspladser og vise, at vi i regionen er en stærk
spiller, når det handler om grøn omstilling.
Som formand for netværket glæder jeg mig over fremadrettet at
bidrage til et bredt samarbejde på tværs af virksomheder omkring
en bæredygtig fremtid.
Jeg ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Jens Højer
Formand for NBE NordDanmark

Succesfuld generalforsamling i NBE
I begyndelsen af december blev der afholdt stiftende
generalforsamling i NBE. Her blev vedtægten enstemmigt vedtaget
ligesom formand og næstformand blev valgt. Det bliver henholdsvis
Direktør Jens Højer fra Højer Møbler og Borgmester Arne Boelt fra
Hjørring Kommune, som indtager disse poster.
Besøg fra Formand Niels Due Jensen fra Grundfos og Tesla

vakte stor begejstring
Tidligere direktør for Grundfos, Formand Niels Due Jensen åbnede
generalforsamlingen med et spændende oplæg om
bæredygtighed i Grundfos. Han understregede i sit oplæg, at
ledelsens interesse og handlingsplaner er afgørende, hvis
virksomhedens bæredygtighedsstrategi skal lykkes.
Niels Due Jensens klare opfordring er at tænke bæredygtigt som
virksomhed, hvis man vil øge sin konkurrenceevne. Det har
Grundfos gjort med succes.
Der var fart over feltet til generalforsamlingens afslutning, da
deltagerne fik mulighed for at prøvekøre en Tesla. Det måtte siges
at være en succes, hvor størstedelen vendte tilbage til
generalforsamlingen med det, som Tesla selv kalder for "Teslasmilet"...
Se slides fra mødet

Læs om NBE i Nordjyske Stiftstidende
I december blev der bragt en artikel i Nordjyske Stiftstidende, om
hvordan I som virksomheder sætter bæredygtighed på
dagsordenen, hvilket har positiv effekt på både miljøet og
økonomien.
"Det har vist sig, at det direkte kan aflæses på det økonomiske
resultat, når man begynder at tænke grønt. Aalborg Zoo har for
eksempel målt vækst i besøgstallet. Det kan svare sig." udtaler
Jens Højer, Formand for NBE og Direktør for Højer Møbler.
Læs hele artiklen her.

Få en gratis stand på Karrieremessen 3. marts
2015 i Gigantium
NBE har mulighed for at tilbyde en virksomhed fra netværket en
plads på en fælles bæredygtig stand til næste års
karrieremesse. I vil stå sammen med NBE og andre virksomheder
fra netværket Hubnorth og programmet STAY.
Virksomheden skal:
• medbringe en rollup
• medbringe en folder
• have et konkret job, praktik eller løntilskud, som kan tilbydes
de studerende
Små og mellemstore produktionsvirksomheder vil have
fortrinsret. NBE forbeholder sig ret til at udpege virksomheden,

Karrieremessen er en god platform til at få kontakt til studerende

som deltager.

og nyuddannede, som er klar til at hjælpe jer med den nyeste

Er I interesserede?

måde at reklamere sin virksomhed lokalt på.

viden inden for alle mulige områder. Messen er således en god
Skriv venligst en mail til nben@aalborg.dk, hvis I er
interesserede.

(Billede er fra NBE's stand til Karriemessen 2014)

Læ s mere om Karrieremessen

Aalborg Universitet starter netværk om bæredygtighed i forbindelse med ny strategi
I december lød startskuddet for et netværk om bæredygtighed på tværs af faktulteterne på AAU. Bæredygtighedskoordinator Anne
Mette Dalum Kaalund, som også er med i NBE, fortæller:

"På Aalborg Universitet er der mange medarbejdere, der enten fagligt eller privat beskæftiger sig med miljø og bæredygtighed. Vi
ville gerne give disse medarbejdere mulighed for at møde hinanden, da der ofte kan opstå spændende idéer og
samarbejdsrelationer, når medarbejdere der ikke nødvendigvis kender hinanden, men har samme interesse, mødes og lærer
hinanden at kende. Grunden til, at vi valgte dette tidspunkt for sådan et netværksmøde var, at AAU er i gang med at udforme
strategi 2015-2020. I den forbindelse er det muligt at komme med input til strategien, og vi ville derfor gerne høre, hvad forskellige
medarbejdere har af idéer til, hvordan AAU´s fremtidige profil indenfor miljø og bæredygtighed kunne være. Til netværksmødet kom
der mange meget spændende og konkrete idéer frem, som vi vil bruge ift. input til strategien."
Hvordan kan virksomhederne i NBE understøtte/ påvirke processen på AAU?
"Aalborg Universitet er interesseret i at modtage eksterne input til vores 2015-2020 strategi, og de virksomheder i NBE, som gør
sig nogle tanker omkring, hvordan de kunne tænke sig et miljøskånsomt og bæredygtigt AAU kan se ud, er meget velkommen til at
komme med deres input", siger Anne Mette Kaalund.
Kontakt
Bæredygtighedskoordinator Anne Mette Kaalund - kaalund@adm.aau.dk

Netværksmøder i det nye år
Som i de forgående år vil der i NBE blive afholdt 4 større
netværksmøder i henholdsvis februar, maj, september og
november. NBE virksomheder vil få reservationer i deres kalendere
i starten af det nye år.
Der vil løbende blive afholdt morgenmøder efter ønske fra jer - så
meld endelig ind, hvis der er noget, I gerne vil have inspiration til!
Væ r væ rt for et netvæ rksmøde/ morgenmøde
I NBE afholder vi gerne netværksmøder og morgenmøde hos
medlemsvirksomhederne for at skabe kendskab til og samarbejder
mellem lokale virksomheder. Så hvis I gerne vil vise jeres
virksomhed frem og fortælle om, hvad I laver, så bliv vært for et
netværksmøde eller morgenmøde. NBE arrangerer hele indholdet, Netværksmøde hos AVV I/S
men vi vil gerne vil have hjælp fra jer til noget af det praktiske.
Kontakt
Kommunikationsmedarbejder Heidi Lyhne Jensen heidi.lyhne@aalborg.dk - 99312172

Energi Nord starter 2015 med at invitere dig til et orienteringsmøde om det
obligatoriske energisyn!
Med Energieffektivitetsdirektivet er energisyn blevet obligatorisk for alle store europæiske virksomheder. Det
betyder, at omkring 500 danske virksomheder skal have foretaget et energisyn inden 5. december
2015. Virksomheder, der har indført certificeret energi,- eller miljøledelse, kan blive undtaget fra direktivet. På
informationsmødet bliver du klogere på, hvem og hvad der er omfattet af det obligatoriske energisyn, hvad et
energisyn indeholder, samt hvordan et certificeret miljøledelsessystem kan være et godt alternativ.
Arrangementet er gratis.
Tid og sted
22 januar 2015 kl. 14.00-16.00 hos Energi Nord, Over Bækken 9, 9000 Aalborg
Program
14:00 Velkomst
14:35 Hvem og hvad er omfattet af energisyn og hvad skal energisynet indeholde? v/ Energisynskonsulent Per Jan
Pedersen, Energi Nord
15:10 Hvad indeholder et miljøledelsessystem og hvordan kan virksomheden håndtere etableringen v/QEP master
Kurt Nedergaard, Gabriel
15:40 Inspiration til hvordan virksomheden får mest værdi ud af energisynet v/Rådgivningschef Lone Vad, Energi
Nord
16:00 Afrunding

Du kan læse mere om vilkår, specifikke krav og undtagelser på energistyrelsens hjemmeside.
Tilmelding
AMU@energinord.dk

Deltag i en businesstrip til Abu Dhabi og Dubai
i januar
Som medlem af NBE kan du nu deltage i et stort kommende
arrangement, som Act NOW afholder i samarbejde med Det
danske Konsulat i Abu Dhabi i januar 2015. Det kan være I i
forvejen har personale der - eller hvis I gerne vil med på rejsen og
få inspiration.
Omkostningen for NBE medlemmer er kun betaling af egen
transport og hotel. Resten betales af et samarbejde mellem
Konsulatet og Act NOW.
Se invitation

Grøn Omstillingsfond tilbyder gratis kursus i
cirkulær økonomi
Bliv klog på cirkulær økonomi gennem et unikt 6 ugers online
kursus kombineret med en skræddersyet workshop med
deltagelse af Ellen MacArthur Foundation.
Små virksomheder (under 75 ansatte) og mellemstore (under 250
ansatte) kan søge om at få en plads på kurset.
Kurset er relevant for dig, der:
• Vil være fortrolig med kontekst, principper og begreber om den
cirkulære økonomi.
• Vil have værktøjer til at identificere markedspotentialer ved
cirkulær økonomi.
• Vil kende til de nyeste best practices inden for cirkulær økonomi.
Kurset køres af Bradford University School of Management,
faciliteret af Ellen MacArthur Foundation.
Læs mere om kurset i cirkulær økonomi

Nyheder fra CSR.dk

Dansk klimaindsats er verdens bedste
Danmark er igen i år førende inden for klima- og energipolitik,

Vattenfall vil investere massivt i vindmøller
Energiselskabet Vattenfall vil investere 11 milliarder svenske
kroner i vindprojekter i løbet af de næste fire år.

viser rapporten Climate Change Performance Index
Læs mere her
Læs mere

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

www.nben.dk

