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ErhvervsCAMP 2016
 
Deltag i dette års ErhvervsCAMP 2016 og få en faglig
vitaminindsprøjtning med nye trends og input gennem faglige
sessions og oplevelsesture i området i Thy og Mors, eller lær dine
kollegaer og samarbejdspartnere i hele Nordjylland bedre at
kende.
 
Læs mere om programmet eller tilmeld dig her.

Invitation til netværksmøde - Fra affald til
ressource
 
Mandag den 12. september kl 13.00 - 16.00 inviterer NBE, Det
Grønne Rejsehold og Grøn Butik til et spændende
netværksmøde med fokus på genanvendelse af din virksomheds
affald. 
 
Sæt kryds i kalenderen eller tilmeld dig allerede nu.
 
Nærmere program følger.

NBE-gruppen på LinkedIn lukker ned...
 

...men du kan stadig blive opdateret på de grønne nyheder på
vores virksomhedsprofil, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.
 
Gruppen "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling" lukkes ned
fredag den 15. juli 2016, og nyheder vil derfor fremover blive lagt
op på virksomhedsprofilen.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.tilmeld.dk/ErhvervsCAMP2016/
https://nben.nemtilmeld.dk/60/
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/groups/4398203/profile


AKKC satser seriøst på sin grønne profil og
bæredygtighed
 
At være en grøn virksomhed er på vej til også at blive et
konkurrence-parameter, når der vælges møde-, messe- og
kultursted. Dagens forbruger kræver, at der bliver taget ansvar,
og Aalborg Kongres & Kultur Center har de seneste 3-4 år
arbejdet seriøst med husets grønne profil i stort og småt. 
 
Læs resten af artiklen her.

Pressemeddelelse: Ny energi til byggesektoren
i Aalborg

I regi af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og Center
for Grøn Omstilling, igangsætter Aalborg Kommune nu
pilotprojektet Green Building A-Z.
 
”Vi har taget initiativ til dette projekt fordi byggesektoren spiller en
helt central rolle i den grønne omstilling. En omstilling som er
nødvendig for at bremse klimaforandringerne og sikre fortsat
velfærd og udvikling på en klode, hvor der bliver flere og flere
mennesker, der ønsker del i klodens ressourcer og mad på bordet
hver dag,” siger Lasse P.N. Olsen, rådmand for Miljø- og
Energiforvaltningen og bestyrelsesmedlem i NBE.
 
Læs hele pressemeddelelsen her.

En morgen i Lean Construction og
bæredygtighedens tegn
 
Torsdag den 9. juni var Cowi A/S vært for NBE-morgenmødet
omhandlende Lean Construction – en vej til bæredygtighed.
Dagens fokus var optimering af byggeprocesser, og hvorledes
samarbejde og kommunikation kan skabe en bedre bundlinje,
motivere medarbejdere og udføre et byggeri til før
tid. Morgenmødet blev rundet af med networking mellem de
fremmødte og en god afsluttende dialog.
Du finder slides fra mødet her.
 
Vil du vide mere om NBE Byg, er du velkommen til at kontakte
Christina Grann Myrdal på tlf. 25202165 eller
christina.myrdal@aalborg.dk.

Morgenmøde hos CO2LIGHT - Tjen penge på
din elregning
 
Den 23. juni inviterede NBE-virksomheden, CO2LIGHT, til et
spændende morgenmøde om mulighederne i at tjene penge på
elregningen. Mødet bød bl.a. på en rundvisning og introduktion af
CO2LIGHT, deres arbejde med at rådgive virksomheder i at
invistere i denne rette belysning og eksempler på forskellige
cases.

http://www.e-pages.dk/nordjyskenet/624/14
https://nben.dk/wp-content/uploads/2016/06/Pressemeddelelse_NBE-byg.pdf
https://nben.dk/2016/05/9-juni-2016-nbe-morgenmoede-om-lean-construction#more-1091
mailto:christina.myrdal@aalborg.dk


Gik du glip af morgenmødet, kan du allerede nu sætte kryds i
kalenderen, når CO2LIGHT den 25. august og den 8.
september endnu en gang byder indenfor til en snak om miljø og
grøn energi.
 
Nærmere information om arrangementet og tilmelding finder du
her. 

NBE-morgenmøde om bæredygtigt byggeri i
Aalborg Kommune
 
Tirsdag den 28. juni 2016 var NBE vært for et åbent morgenmøde
omhandlende bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune. Her fik de
ca. 30 fremmødte bl.a. indblik i Aalborg Kommunes
Bæredygtighedsmanual, hvorefter en spændende dialog opstod
om, hvorledes virksomhederne og Aalborg Kommune kan inspirere
hinanden, blive bedre til at stille krav og ikke mindst efterleve
kravene til bæredygtighed.
 
Du finder program, deltagerliste samt oplægsholdernes
præsentationer på NBEs hjemmeside.
 

God og grøn sommerferie
 
Sekretariatet holder åbent i juli måned, men vi vil alligevel benytte
lejligheden til at ønske alle vore virksomheder i netværket en rigtig
god og grøn sommer.
 
Vi ser frem til at byde jer velkommen til efterårets mange
spændende arrangementer, hvor der bl.a. vil være arrangmenter
med fokus på genanvendelse af din virksomheds affald, hvordan
det er muligt at forlænge levetiden på tekstiler, og hvordan
virksomheden kan spare penge på elregningen.
 
Rigtig god og grøn sommer!

Nyheder fra CSR.dk
EY: Bæredygtighed fylder mere og mere hos
vækstvirksomheder
Revisionsfirmaet EY uddelte for nylig sin årlige pris til verdens
bedste vækstvirksomhed. Ifølge konkurrencens danske
repræsentant bliver bæredygtighed og CSR stadig vigtigere
konkurrenceparametre for de deltagende virksomheder.

Læs mere her

Folkemøde: Overforbrug, biogas og ansvarlig
produktion
Adskillige emner i relation til bæredygtighed og CSR blev
debatteret på årets Folkemøde, og der blev givet udtryk for både
optimisme, skepsis og tiltro på vegne af tingenes aktuelle
tilstand i Danmark.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

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

https://nben.dk/2016/06/23-juni-2016-tjen-penge-paa-din-elregning
https://nben.dk/2016/06/28-juni-2016-nbe-morgenmoede-baeredygtigt-byggeri-i-aalborg-kommune-program-foelger
http://csr.dk/ey-b�redygtighed-fylder-mere-og-mere-hos-v�kstvirksomheder
http://csr.dk/folkem�de-overforbrug-biogas-og-ansvarlig-produktion
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
mailto:lene.buhl@aalborg.dk


 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet
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