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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Januar 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.

Spændende netværksmøde d. 12. februar med energirigtige
løsninger inden for LED og ventilation
Husk at tilmelde dig netvæ rksmøde d. 12. februar, som afholdes hos Nordsøen
Oceanarium!
Du får bl.a. et indblik i Nordsøen Oceanariums energiløsninger og en rundvisning af stedet.
Herudover kommer der oplægsholdere fra LeanVent, KE Fibertec og Lyngsaa, som
henholdsvis vil fortælle om energirigtige løsninger inden for ventilation og LED. Hør bl.a. også
om KE Fibertec's vej til Cradle to Cradle - certificering.
Se programmet her.
Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk senest d. 8. februar.
Bemærk: Arrangementet er kun for NBE-virksomheder.

Aalborg Erhvervsråd inviterer til
Morgenbriefing 2013
I inviteres hermed til den årlige Morgenbriefing,
hvor der er rig mulighed for at få indblik i Aalborgs
udvikling.
Temaet i år er: Den konkurrencedygtige by.
Aalborg er i konkurrence som aldrig før. Som by og
kommune indgår vi en global konkurrence om
investeringer, tiltrækning af virksomheder
og kompetente medarbejdere. Vi er kort sagt en del af
en stor verden, hvor det handler om at gøre sig attraktiv
på mange måder.
Til Morgenbriefingen kan du høre mere om:
• Temperaturen på Aalborgs erhvervsliv lige nu
• Bud på "Aalborg as a competitive city" set fra Sidney
• Turkish Airlines og KLMs syn på Aalborg og Nordjylland
som marked
• STAY – hvordan fastholder vi konkurrenceevnen via
jobskabelse for højtuddannede?

Fra Borgmesterens Morgenbreefing i marts 2012
Morgenbreefingen afholdes tirsdag den 12. marts kl. 7.30-9.30 i
Kedelhallen i Nordkraft.
Du kan allerede nu tilmelde dig her.
Sidste år var der udsolgt, så vær hurtig ved tasterne.

jobskabelse for højtuddannede?
• Byggeboom version 2.0 – flere mia. investeres i byens
udvikling
• Den attraktive by – hvordan bliver Aalborgs kulturprofil?

Venlig hilsen
Borgmester Henning G. Jensen
Formand for Aalborg Erhvervsråd

- Hvad kan vi vente os af fyrtårnene?
• Nye store events på vej
Mere om programmet følger.

Fibertex Personal Care
"mover first"
Fibertex Personal Care er blandt
verdens fem største producenter af
spunbond/spunmelt nonwovens til
hygiejneindustrien, primært
babybleer, hygiejnebind og
inkontinensprodukter.
Fibertex Personal Care har
produktion i Danmark og Malaysia
samt printfaciliteter i Tyskland.

Det betaler sig at væ re First Mover
Begrebet First Mover dækker over personer og
virksomheder, der først rykker på nye tendenser og
teknologier. Oftest bruges begrebet om de virksomheder,
der er de første til at gå i en bestemt retning.
Hos Fibertex Personal Care har de forstået vigtigheden i
at være First Mover inden for ny teknologi og miljø. I 2001
var de blandt de første inden for deres branche til at
blive ISO 14001 certificeret. Deres tiltag har bl.a.
bevirket, at de i 2012 vandt P&G's pris: "External
Business Partner Award". Det er fjerde gang, at Fibertex
Personal Care har modtaget denne pris blandt P&G's
75.000 underleverandører.

Læs mere om Fibertex Personal
Care.

Ifølge CTO Mette Due Søgaard leder Fibertex Personal
Care altid efter nye teknologier og muligheder for at
reducere forbruget af ressourcer og påvirkningen på
miljøet: "Det er meget vigtigt for os, at vi fastholder det
forspring vi har i forhold til vores konkurrenter på dette
område og vi ser tydeligt, at vores kunder bliver mere og

mere interesserede i at vide, hvad vi konkret gør."

Styr på miljøindsatsen med Green21
Onsdag d. 30. januar samledes omkring 20 virksomheder for at lære, hvordan
man på en let og overskuelig måde kan arbejde med frivillige miljøindsatser via
en digital værktøjskasse kaldet Green 21.
Deltagerne deltog aktivt i workshops, hvor de afprøvede værktøjerne. I pauserne
summede lokalerne også af aktivitet, da de mange fremmødte delte deres
erfaringer omkring arbejdet med CSR. Flere af virksomheder viste begejstring
over for den digitale værktøjskasse:
"Green21 er et utrolig anvendeligt værktøj, som i høj grad kan give virksomheder

mod på at arbejde med CSR. De korte videoer viser helt konkret, hvad de
forskellige værktøjer indeholder og hvad resultatet kan blive, og det gøre det
meget overskueligt. Temaet bag dagen skal også have ros for deres entusiasme
omkring emnet, som tydeligt brændte igennem i deres gennemgang af
værktøjerne. Det var også inspirerende at se medarbejdere fra meget forskellige
typer af virksomheder dele deres erfaringer og sparre med hinanden i pauserne.
Kort og godt - en dag der giver mod på at arbejde mere med CSR."
Lotte Koldbro fra Eurowind Energy.
Green 21
Green 21 er en samling af 10 værktøjer, der kan klæde virksomheder på til det
grønne marked. Her er fx hjælp til ecodesign, miljøkommunikation og
miljømærker. Green21 er udviklet af Dansk Industri, Aalborg Universitet, Green
Cross Denmark og Miljøstyrelsen.
Læs mere på www.green21.dk

Fortæller du omverdenen om din virksomhed? - Få et
gratis kommunikationstjek
Få nye øjne på din virksomheds kommunikationsstrategi og opdag, hvordan du kan
synliggøre din virksomhed overfor omverdenen. NBE kan nu tilbyde at skabe
kontakt mellem dig og kommunikationsstuderende, som fokuserer på
bæredygtighed.
Begynd allerede i februar!
Hvis du er interesseret i at en gruppe studerende fra AAU formulerer en
kommunikationsstrategi for din virksomhed eller gerne vil høre mere om ordningen,
så skriv til hlj-teknik@aalborg.dk og kom i kontakt med de studerende allerede her
i februar. Studenterprojekterne vil vare fra februar til maj /juni. Skriv gerne inden d.
8. februar, hvis du ønsker at samarbejde med studerende her i foråret.
Projektbeskrivelser udformes i samarbejde med AAU.
Bemærk: Tilbuddet gælder kun for NBE-virksomheder.

Arrangement d. 15. marts i Aalborg: Bæredygtighed i Novozymes
Sustainability in Novozymes

- a story of sustainability application in business for decades!
For mere end 20 år siden blev bæredygtighed en del af Novozymes' DNA.
Hør den tidligere Administrerende Direktør Mads Øvlisen fortælle om hans motivation for at
prioritere bæredygtighed for 20 år siden, hans tilgang til at gøre det relevant og
værdiskabende for virksomheden, og de udfordringer han mødte på sin vej.
I dag er Novozymes anerkendt for deres succesfulde implementering af bæredygtighed. Hør
Novozymes' Head of Sustainability Development Claus Stig Pedersen fortælle om en integreret
tilgang, udfordringerne og fordelene.
Slutteligt vil der være en debat om udfordringerne og mulighederne inden for bæredygtighed i
de kommende år.
Arrangementet afholdes på Fibigerstræde 16 kl. 13.00.
Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk
Program bliver udsendt snarest

Forretningsdrevet CSR
Hvordan skaber du væ kst og styker din konkurrenceevne? Dette var temaet, da CSR-netvæ rket afholdt møde
mandag d. 24 januar hos Nordjyske i Aalborg.
CSR direktør Birgitte Kofoed fra Tryg, som har vundet titlen som årets erhvervskvinde 2012, holdt et spændende oplæg om,
hvordan Tryg implementerer CSR i virksomheden. Som eksempel er flere af medarbejderne i Tryg to-sprogede for at fremme en
mangfoldig kultur, som samtidig sikrer god kundeservice, mener Birgitte Kofoed.
Sådan kan CSR markedsføres
Se en video om Tryg's tiltag inden for social mangfoldighed
Gabriel A/S fortalte om deres mangeårige indsats inden for CSR. Hos Gabriel er man meget opmærksom på, at kerneværdierne
implementeres i alle dele af virksomheden. Ifølge Produktionschef Kurt Nedergaard er CSR et effektivt værktøj til at sikre ens
værdier i hele virksomheden, således at alle interessenter - kunder såvel som medarbejdere ved, hvad Gabriel står for.
Direktør Niels Bro fra Skallerup Klit Fericenter A/S gav desuden et indblik i deres syn på CSR: "Vores CSR-aktiviteter går fint i
tråd med vores virksomhed og det, vi profilerer os på - nemlig livsglæde og velvære. Det er vigtigt at kunderne kan mærke, at
medarbejderne er glade, og vi er i balance med naturen."
Læs mere om CSR-netværket

Flere kurser i CSR - netværket
Leverandørstyring i et CSR perspektiv
Tilbud til nordjyske virksomheder om deltagelse i et uddannelsesforløb i netværk med andre virksomheder, der vil have et
kvalificeret samarbejde med sine leverandører og sikre at de opfylder de standarder virksomhederne har sat.
Uddannelsestilbuddet er udviklet i samarbejde med Joan Thiesen, Gabriel A/S.
Uddannelsesforløbet holdes den 4. marts og 4. april 2013 fra kl. 8.30 - 15.30 på Gabriel, Hjulmagervej 55, Aalborg.
Pris for deltagelse: 2.500 kr. + moms pr. virksomhed med op til 4 deltagere. Yderligere finansiering gennem timemedfinansiering
(EU regler). Bindende tilmelding til Frank Bækkegaard, fb@vhnordjylland.dk inden den 18. februar 2013.

Få ansvarlig væ kst og optimeret dit samarbejde med medarbejderne
Væksthus Nordjylland har tilbud om et 3 dages uddannelsesforløb i februar, april og maj, hvor man kan tilegne sig viden om
hvordan virksomheden kan arbejde med social kapital og får mulighed for at arbejde med social kapital i egen virksomhed.
Pris for deltagelse: 3.000 kr. + moms og timemedfinansiering
Tilmelding senest den 15. februar 2013 til Væksthus Nordjyllands hjemmeside.
Yderligere oplysning kan fås hos projektleder Birte Roest, biro@vhnordjylland.dk eller telefon: 31704402.
Se dagsordner for kurserne her

Nyheder fra CSR.dk

Så er CSR.dk i luften med nyt jobunivers
CSR.dk har netop lanceret et nyt jobunivers. Fra i dag 21. januar
kan læserne finde mulige nye job på forsiden af CSR.dk, og

Barack Obama i det grønne arbejdstøj
Barack Obama har netop holdt sin genindsættelsestale
som præsident. Som den første amarikanske præsident
nævnte han klimaet i sin indsættelsestale.

virksomheder kan nemt selv oprrette jobopslag.
Læs mere her
Se mere her.

Kommende arrangementer i NBE NordDanmark
12. februar: NBE netvæ rksmøde hos Nordsøen Oceanarium - Energi, LED og ventilation!
14. marts: Det nye IE - direktiv - hvad betyder det for virksomheder? v/ Mads Kobberø
15. marts: Bæ redygtighed i Novozymes v/ Mads Øvlisen og Claus Stig Pedersen
19. og 20. marts: Kursus i kemiguiden
April: Morgenmøde om energi (det konkrete emne afhænger af virksomhedernes ønsker)
8. maj: NBE netvæ rksmøde hos Gabriel - Hvordan tæ nker man bæ redygtighed ind i
forretningsstrategien?
Se flere arrangementer her.

Bemærk: Netværksmøderne er kun for NBE-virksomheder. Hvis du vil høre nærmere om møderne, skriv
venligst til hlj-teknik@aalborg.dk.
Programmer og tidspunkter bliver udsendt til NBE-partnere og kan findes på hjemmesiden snarest.

www.nben.dk

