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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.

NBE's Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling
Inspirationsgrupper giver sparring og input på tværs af virksomheder og brancher

Forløbet om de strategiske Planer for Bæredygtig
Forretningsudvikling er godt i gang. Her er 20 virksomheder i gang
med en møderække sammen med andre virksomheder og
konsulenter. Af de 6 inspirationsgrupper, der er dannet, er 4 af
grupperne næsten færdige med forløbet.

Én af de positive tilbagemeldinger, virksomhederne giver på
processen, er arbejdet i inspirationsgrupperne. Selvom
virksomhederne i mange tilfælde er af forskellige størrelse og
branche, giver det inspiration til eget arbejde at høre, hvordan
andre griber det an.

Der har desuden været stor åbenhed om nogle af de
problemstillinger, der eksisterer på de enkelte virksomheder,
hvilket har været med til at sikre en god dynamik i grupperne.

Læs mere om Strategisk Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling

Kreativitet og samarbejde er i højsædet ved inspirationsgruppen,
som består af Krone Vinduer, Energi Nord og Rolltech, der i dag

havde et inspirationsmøde om de strategiske forretningsplaner.  

Miljøchef og energichef Preben Andreasen, Aalborg
Portland, om processen:

"Det har været meget givende at deltage i en inspirationsgruppe
om strategiske overvejelser. Jeg er blevet positivt overrasket over,
motivationen i at man sammen med andre virksomheder vælger at
diskutere interne udfordringer og målsætninger. NBE's proces har
på den måde været med til at skabe et rum for at tænke ud af
boksen og få inspiration fra andre."

Gå-hjem-møde hos Gabriel A/S - Den nye ISO 9001 og ISO 14001

Der udkommer nye udgaver af de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 i 2015 og en
forventet helt ny ISO 18001 i 2016

Formålet med gå-hjem mødet er at introducere den nye fælles struktur samt de vigtigste skærpelser og lettelser i
de nye udgaver af ISO 9001 og ISO 14001. Undervejs diskuteres den praktiske betydning af ændringerne i forhold
til de deltagende virksomheder

Gå-hjem mødet giver deltagerne viden og inspiration vedr. de nye standarder og mulighed for i god tid at overveje,

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Indhold-i-Netvaerket/Plan-for-Baeredygtig-Forretningsudvikling.aspx


hvordan virksomheden kan opfylde de nye krav i praksis.

Tid og sted
• Aarhus d. 26. marts 2014 kl. 14.00 – 16.30 ved Milestone Pro ApS, Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj
• Aalborg d. 27. marts 2014 kl. 14.00 – 16.30 ved Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Pris
Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før)

Tilmelding
Tilmeld dig gå-hjem mødet ved at kontakte Merete Nielsen på tlf. 8615 1714 eller mmn@milestone-pro.dk senest
d. 24. marts 2014. Oplys venligst, hvor du ønsker at deltage.

Ny undersøgelse: Miljø er en overset
konkurrenceparameter

Mandag Morgen har gennemført en undersøgelse blandt 45
toneangivende virksomheder i Danmark, som viser, at det klart kan
betale sig at fokusere ledelsesmæssigt på miljø. Undersøgelsen er en
del af Mandag Morgens Lean & Green -netværk, som startede op her i
februar. 

Miljøforbedringer er en god forretning. Flere beretter om besparelser på helt op
til 50 pct. Også "bløde" gevinster såsom øget goodwill blandt medarbejdere og
kunder kan ses på bundlinjen, siger Niels Due Jensen, bestyrelsesformand
Grundfos, som er en af de virksomheder, der er nået længst med at integrere
mijøarbejdet på ledelsesniveau.

Men undersøgelsen viser også, at det selv blandt virksomheder med store
grønne ambitioner er de færreste, der er certificeret efter de internationale
standarder for miljø- og energiledelse. Erhvervslivets organisationer bærer et
medansvar for, at bæredygtighed ikke er kommet højere på topledernes
dagsorden, mener Niels Due Jensen. "DI er nølende, fodslæbende og
bagstræberiske i forhold til grøn erhvervsudvikling," siger han. 

Læs hele artiklen her

Seminar om ESCO - Erfaringer med brug af
ESCO-samarbejder til energirenovering

Seminaret sætter fokus på brug af ESCO (Energy Service
Company) til gennemførelse af energirenovering og på de fordele
og risici der er forbundet hermed for bygherrer. Seminaret vil også
formidle Aalborg og Hjørring kommuners erfaringer med ESCO
projekter gennemført i projektprogram 2 i SmartCity.dk

Tid og sted
Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.00-16.00 på Stigsborg Brygge 5 i
Nørresundby.

Program

Velkomst v/ SmartCity.dk, ManagEnergy og Aalborg
Kommune
ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene –
Transparense projektet v/ Kaj Leonhart Petersen, EC
network
Energioptimering – fordele og ulemper ved ESCO og andre
modeller v/ Ole Michael Jensen, SBI-AUC
ESCO – hvordan gribes det bedst an - eksempel fra
Brønderslev v/ Signe Sønderskov, Kuben og NN, Glenco (tbc)
Aalborg Kommunes ESCO projekter v/ Kurt Krogh
Christensen, Aalborg Kommune og Morten Grønning Jensen,
NIRAS 
Hjørring Kommunens ESCO projekter v/ Alex Røge
Hermansen, Hjørring Kommune
Grøn vækst og ESCO samarbejder v/ Camilla Damsø
Pedersen, Dansk Byggeri
Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for bygherre v/ Teo
Geer, EnergiMidt
Paneldebat med diskussion af eftermiddagens indlæg. v/
Indlægsholderne

Tilmelding

https://www.mm.dk/undersoegelse-miljoe-er-overset-konkurrenceparameter?goback=.gde_3730190_member_5837075514199662596
https://www.mm.dk/undersoegelse-miljoe-er-overset-konkurrenceparameter?goback=.gde_3730190_member_5837075514199662596


Tilmelding til steffen.thomsen@aalborg.dk senest fredag den 28.
marts 2014.
 
Se invitation

Ny masteruddannelse i Bæredygtig Omstilling ved
Aalborg Universitet
 
Fra august 2014 udbyder Aalborg Universitet en ny Master i
Bæredygtig Omstilling (MBO). MBO'en er en efteruddannelse, der
strækker sig over 2 år, men på halv tid. Den kan derfor
gennemføres samtidig med, at man på nedsat tid fastholder en
tilknytning til sit job.

"Master i Bæredygtig Omstilling er tænkt som en generalistuddannelse, der
vil præsentere et bredt overblik over de mange omstillingsprocesser, der er i
gang inden for områder som f.eks. fødevarer, energi, industri,
arealanvendelse og ressourcer" siger studieleder John Holten-Andersen og
tilføjer: "Samtidig indebærer den projektorienterede undervisningsform, at de
studerende kan fordybe sig i emner, der er særlig relevant for deres
arbejdsfelt. Projekterne gennemføres typisk i de studerendes virksomheder
og erfaringen er, at de her ofte bidrager til at skærpe blikket for nye
løsningsmuligheder". 

Læs mere her

Ny dato for NBE-temamøde om Innovation v/ Jonathan Löw:
26.marts 2014

Da Jonathan Löw desværre var syg d. 5. februar, hvor temamødet skulle afholdes, er der nu en
ny dato.

Vær derfor med og lær om "Innovation i praksis" d. 26. marts 2014 kl. 8.45. 

Om Jonathan Löw
Jonathan Løw har på få år etableret sig som én af de mest anerkendte erhvervsfolk i Danmark,
når snakken går på markedsføring & PR, social ansvarlighed, bæredygtighed,
forretningsudvikling og innovation. Han har en baggrund som succesfuld iværksætter,
marketingchef hos boghandlerkæden Bog & idé, marketingchef hos ewire, marketing- og
uddannelseschef hos KaosPiloterne m.m.

Tilmelding
TIlmelding til heidi.lyhne@aalborg.dk senest d. 24. marts 2014. Temamødet er gratis for NBE-
virksomheder. Hvis du ikke er NBE-medlem, så send os en mail og hør om mulighederne.

Nyheder fra CSR.dk

Building Green: 2014 tegner godt for grønt
byggeri
Danmarks største fagmesse for bæredygtige og
energieffektive byggeriløsninger, Building Green, forudser et
2014, hvor det grønne byggeri står højt på dagsordenen.

Læs mere

Virksomheder efterlyser mere ambitiøse
2030-mål fra EU
Lederne af førende, grønne europæiske virksomheder gav i
forrige uge en samlet opsang til EU. Virksomhederne ønsker en
stramning af klima- og energimål for frem mod 2030.

Læs mere her 

mailto:steffen.thomsen@aalborg.dk
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://www.mbo.aau.dk/
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