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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Maj 2014

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

NBE Netværksmøde d. 11 juni i Aalborg Zoo: Om bæredygtige strategier - og hvordan du
får dem om implementeret i virksomheden

Få inspiration til strategiske planer om bæredygtighed - og
hvordan man implementerer dem i virksomheden til det næste
netværksmøde. 

Netværksmødet afholdes d. 11. juni kl. 13.00-17.00 hos Aalborg
Zoo. 

Program
13.00 Velkomst og kort præsentationsrunde
13.30 Aalborg Zoo - en bæredygtig oplevelse v/ Direktør Henrik
Johansen og HR-chef Christina Elong
14.00 Rundvisning hos Aalborg Zoo 
15.00 Kaffe
15.20 NBE's inspirationsgruppe som katalysator til nye
bæredygtige forretningsstrategier v/ Projektleder Mette Lund,
Højer Møbler A/S
15.40 Udvidelse af forretningsområde - fra virksomhed til
konsulent v/ QEP-chef Kurt Nedergaard og ProjektlederJoan
Thiesen, Gabriel A/S
16.00 Pause
16.10 CSR - hvor svært kan det være? - Forankring af CSR
strategier
v/ Ph.d. Maja Rosenstock
16.55 Opsamling og tak for i dag

Se invitation

Om Maja Rosenstock
Maja Rosenstock, ph.d. i
CSR fra Copenhagen
Business School, ejer af
konsulent-virksomheden
CSR Praksis.

Rosenstock rådgiver
virksomheder om
kommunikation og
forankring af CSR og
designer interview- og
spørgeskema-
undersøgelser for offentlige
og private virksomheder.

Hun sidder i CSR-klubbens
bestyrelse under Huset
Markedsføring og har
publiceret en række bøger,
artikler og rapporter om
CSR og Global Compact.

Aalborg Bæredygtighedsfestival inviterer til cykeleftermiddag d. 2. juni

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=18285&target=blank


NBE-Morgenmøde om dokumenteret
miljøindsats og miljøledelse d. 17. juni
Formålet med morgenmødet er at få inspiration og udveksle
erfaringer inden for miljøledelse - både i forhold til de løbende
miljøforbedringer og opbygningen af et miljøledelsessystem. På
baggrund af mødet vil NBE opstarte en inspirationsgruppe, som
arbejder videre med emnet for dem, der har behov for og lyst til
det. 

Morgenmødet afholdes ved Ergonomic Solutions i Nørresundby d.
17. juni kl. 7.30.

Se invitation

Dagsorden
7.30- 7.45 Velkomst m. kaffe og brød samt præsentation af
deltagere v/Projektleder Lene Mariane Nielsen, NBE og Quality
Manager Henrik Nielsen, ESM

7.45-8.00 Præsentation af Ergonomic Solutions Manufacturing v/
Quality manager Henrik Nielsen, Ergonomic Solutions
Manufacturing

8.00-8.20 Praktiske eksempler på kobling mellem miljø- og
kvalitetsledelsessystemer v/ Projektleder Lene Mariane Nielsen,
NBE

8.20-8.40 Gabriel AZ: Et forretningsorienteret ledelsessystem v/
Projektleder Joan Thiesen, Gabriel

8.40-9.00 Netværk – en snak rundt om bordet om miljøledelse

9.00 – 9.30 Netværk - frivilligt

Tilmeld

CSR er kommet på dagsordenen hos Aalborg
Lufthavn

Aalborg Lufthavn har gennem længere tid arbejdet med miljø og
bæredygtighed, især "bag kulissen". Eksempelvis udskiftning af
alle landingslysene til LED pærer samt at trække flyene ud, så der
ikke kommer partikler fra flyene ind i bagagehåndteringshallen.Der
er også gode faciliteter for cyklister, hvor bl.a. der er bygget et
cykelskur udstyret med mulighed for at lappe cyklen.

"Det er vigtigt for os, at vi har gode forhold for vores medarbejdere
og gæster i lufthavnen – og selvfølgelig også for vores miljø – så vi

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=18310&target=blank
https://nben.nemtilmeld.dk/4/


forsøger hele tiden at optimere forholdene", udtaler Direktør
Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn, og fortsætter: "Vi arbejder
desuden på at få vores arbejde til at være mere synligt for vores
rejsende, ved fx at få fokus på affaldshåndtering."

Direktør godt tilfreds med resultat af NBE forløb
Aalborg Lufthavn har deltaget i NBE's forløb med de strategiske
planer for bæredygtighed, som har forløbet henover det sidste
halve års tid. Deltagelsen har været med til at synliggøre, at miljø
og bæredygtighed allerede er en del af de daglige beslutninger,
og at der skal være yderligere fokus på det.

"Et resultat af NBE-forløbet er, at vi nu fået CSR som et fast punkt
på vores bestyrelses dagsorden, og det kan være med til at sikre
fokus på bæredygtighed også fremadrettet", fortæller Direktør
Søren Svendsen.

NBE i radioen
DR kontaktede NBE for at høre om netværket. De resulterede i dette fine indslag på P4: 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4nord/nyheder-fra-p4-nordjylland-7095/#!/01:50

NBE er indstillet til Nordisk Pris

NBE er indstillet til Nordisk Pris i kategorien "Nature and Environment Prize."

Uddrag fra indstillingen: 
"The Network is multi-talented and is structured so it functions to put environment at business's heart. It a pioneer in public/private
partnerships aimed at promoting the circular economy, including green industrial symbiosis."

Vi glæder os til afgørelsen! 

Temamøde i Fleks Energi: TYSK
ENERGIOMSTILLING - Nye markedsmuligheder
for nordjysk fjernvarmeteknologi
Tirsdag den 17. juni fra kl. 13.00 på Scheelsminde Hotel,
Scheelsmindevej 35 9100 Aalborg.

FLEKSENERGI stiller skarp på EU's største marked for
energibesparelser, og giver deltagerne muligheden for at få
indsigt i de mange markedsmulighederne, der venter i Tyskland. 

Se invitation

Få del i et spirende nærmarked
Kilde: Eksportfokus marts, Udenrigsministeriet

Kronprinsparret stod d. 12.-14. maj i spidsen for et officielt
erhvervsfremstød i Polen, der er et af Europas hurtigst
voksende markeder. 

Kronprinseparrets besøg understøttede både de etablerede
danske erhverv på det polske marked og plantede samtidig nye
frø, som kan danne grobund for endnu flere danske

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4nord/nyheder-fra-p4-nordjylland-7095/#!/01:50
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=18303&target=blank


virksomheder. Sektorerne, der var omdrejningspunktet for det
officielle program, var design og mode, forsvar, fødevarer og
landbrug, grøn energi og sundhed.

Fremstødet giver mulighed for at komme ind på et nærmarked i
vækst, hvor mange danske kernekompetencer i øjeblikket bliver
efterspurgt. 

NBE deltog via ActNow
NBE deltog i Polen med to cases fra netværket fra virksomhederne
Sunby ApS og Højer Møbler A/S via foreningen ActNow. Der var stor
interesse fra deltagerne om de to cases. 

NBE deltog i DR og Informations
omstillingsprojekt "Hvad gør vi nu?"
Information og DR sætter med deres portal "Vores Omstilling"
fokus på de grønne projekter, som eksisterer rundt om i
Danmark. 

For at få gang i omstillingen er det vigtigt, at projekter arbejder
sammen eller i hvert fald kender til hinandens eksistens.

Derfor inviterede Information og DR til omstillingsmøde med
overskriften "Hvad gør vi nu?".

NBE fik meget inspiration og gode forbindelser på mødet. 

Indstil din virksomhed til CSR Rapporteringspriserne 2014

CSR-Rapporteringspriserne uddeles for 20. gang - kom & vær med! 
I år er det 20. gang at FSR - danske revisorer uddeler priser inden for CSR-
rapportering. Med priserne sætter vi fokus på best practise inden for virksomheders
rapportering om samfundsansvar og ønsker at hylde større som mindre
virksomheder, der udmærker sig og kan være kilde til inspiration for andre. 

Hvem kan deltage?
Alle virksomheder opfordres til at være med og sende virksomhedens seneste CSR-
rapportering til bedømmelse - uanset virksomhedens størrelse, historik inden for
CSR-rapportering og om rapporteringen er affødt af lovgivning eller ej.

Læs mere

http://www.actnow-movement.com/
http://voresomstilling.dk/
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/CSR/Indstilling til CSRpriser 2014


Få hjælp fra en 9. semesters praktikant

Om Stine Damborg Nysum
Jeg er en åben og nysgerrig Cand. Merc. studerende med fokus på
Human Resources. Min store interesse ligger i den måde
organisationer arbejder med deres medarbejdere på. 

Mine kompetencer inden for human resources ligger i min brede
teoretiske viden, som jeg har tilegnet mig gennem min
uddannelse. Jeg kan se tingene fra nye vinkler og løbende komme
med interessante refleksioner, hvor jeg kan bringe min teoretiske
baggrund i spil, for fremadrettet at udvikle Jeres organisation i en
mere bæredygtig retning.

Mulighed for praktik
Stine har mulighed for at komme i praktik hos jer efter
sommerferien i omkring 3-4 måneder.

Kontakt NBE, hvis I er interesserede. 

Nyheder fra CSR.dk

Krav om CSR i byggeriet stiger
CSR er i høj grad blevet en del af de opgaver, der er forbundet
med den daglige drift for bygge- og anlægsvirksomhederne. Og
kravene til CSR-aktiviteter er stigende, viser en analyse fra Dansk
Byggeri.

Læs mere

Vær med til at finde Danmarks mest socialt
ansvarlige virksomhed!
CSR People Prize er prisen for de virksomheder, der tager et stort
socialt ansvar. Nu kan du søge prisen eller indstille de
virksomheder, som du mener, fortjener et stort skulderklap. Prisen
uddeles ved CSR Awards 30. oktober.

Læs mere her 

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

www.nben.dk

mailto:nben@aalborg.dk
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/krav-om-csr-i-byggeriet-stiger
http://www.csr.dk/v�r-med-til-finde-danmarks-mest-socialt-ansvarlige-virksomhed
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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