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Invitation til opstartsmøde og
generalforsamling i NBE d. 20. april
 
Onsdag d. 20. april kl. 16:30 - 19.00 afholdes der opstartsmøde
med generalforsamling i NBE. Alle medlemmer af netværket er
velkomne til at deltage i arrangementet, som bl.a. vil byde på en
række spændende oplæg samt let aftensmad. Arrangementet
afholdes hos Lund og Staun, Jellingvej 10, 9230 Svenstrup.
 
Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig via NemTilmeld.
Det endelige program vil blive uploaded til ovenstående link.

Har du en grøn idé? – så søg om tilskud fra
MUDP
 
Der er nu åbnet op for ansøgninger til Miljø- og
Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP). Der er ansøgningsfrist 23. maj kl.
12.
 
Ansøgninger på områderne inden for rammerne af MUDP er bl.a.
cirkulær økonomi, genanvendelse af ressourcerne i affaldet og
bæredygtigt byggeri. MUDP-puljen vil prioritere de mest
perspektivrige projekter og miljøløsninger, dvs. iværksætte
projekter som fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre
udnyttelse af værdier i ressourcer/affald, og som mindsker
uhensigtsmæssige udledninger og forebygger problematiske
kemikalier i produkter og materialer.
 
Læs mere om MUDP ansøgningsrunde 2016. 

Bjerg Arkitektur og Højer Møbler blandt
semifinalisterne i Tag Fat 2016
 
To af virksomhederne i NBE er blevet nomineret i Tag Fat 2016,
som er en konkurrence, der sætter fokus på innovation i små og
mellemstore virksomheder i Nordjylland. Det er Højer Møbler i
Aalborg Kommune og Bjerg Arkitektur i Hjørring Kommune, som
begge er semifinalister i hver deres kommune.
 
På billedet ses Højer Møbler ved Aalborg Kommunes Borgmesters

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/51/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/finansiering-og-tilskud/mudp-2016-ansoegningsrunde/


morgenbriefing d. 17. marts, hvor det dog blev offentliggjort at
finalisten fra Aalborg Kommune er Aalborg CSP.
 
Her kan du se Tag Fat videoerne for Højer Møbler og Bjerg
Arkitektur. 

Aage Vestergaard Larsen er certificeret i
miljøledelse
 
NBE virksomheden Aage Vestergaard Larsen har som de første i
plastbranchen modtaget deres ISO certificeringer i henholdsvis
kvalitetsledelse og miljøledelse efter de nye ISO 9001-2015 og
14001-2015 standarder.
 
Med en certificering i miljøledelse sender Aage Vestergaard Larsen
et signal til omverdenen om, at de er en virksomhed, der går op i
miljøet og aktivt bidrager til at mindske CO2-udslip generelt. For
hvert kilo genanvendt plast, der anvendes, spares miljøet for 1,8
kilo CO2 udslip.
 
Læs hele nyheden her.

Vil du have hjælp til miljøledelse?
 
NBE hjælper nordjyske virksomheder med miljøledelse i
samarbejde med Miljøstyrelsen og Key2Green. I den forbindelse
blev der d. 9. marts afholdt inspirationsmøde om miljøledelse hos
Aalborg Havn. Både Aalborg Havn og Højer Møbler delte deres
praktiske erfaringer om miljøledelse, mens Miljøstyrelsen tegnede
de overordnede linjer og oplyste om støttemuligheder.
 
Hvis du er interesseret I at få hjælp til at vurdere, hvor langt I er
med eget system i forhold til den nye ISO standard, er du
velkommen til at kontakte projektleder Lene Nielsen på
lene.nielsen@aalborg.dk. Der er få pladser tilbage, som for deles

efter først til mølle princippet. 

Overblik over potentielle miljøforbedringer

Der er mange virksomheder i NBE, der benytter sig af netværkets
tilbud om at få en screening, der giver et overblik over potentialet
for optimering og ikke mindst bæredygtighed som et nyt
konkurrenceparameter. 

Alene i 2016 har følgende virksomheder gennemgået en
screening: Colorprint, ATP Ejendomme, Fibertex Personal Care,
Siemens Wind Power, Aalborg Kaserne og S. D. Kjærsgaard. De
kommende måneder er der booket screeninger til: Nordland
Automatic, Greenway Denmark, DGE Miljø- og Ingeniørfirma, DLG
Vraa, Vendia Grafik og Arkitektfirmaet Hovaldt.

Typiske resultater af en screening kan være yderligere
energioptimering og affaldsminimering samt genanvendelse af
ressourcer. Efter screeningen kan netværket have mulighed for at
bistå virksomhederne med realiseringen af projekterne.

Karrieremesse

https://www.youtube.com/watch?v=TmqR_4-y0PE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cd1nFoGxT5g
http://avl.dk/iso-9001-14001-certificeret/�
mailto:lene.nielsen@aalborg.dk


 
NBE og Det Grønne Rejsehold har været på karrieremesse i
Gigantium sammen med bl.a. Spæncom. De studerende og
nyuddannede, der lagde vejen forbi standen, havde vidt forskellige
uddannelsesmæssige baggrunde, men ét havde de til fælles:
interessen for den grønne omstilling.  
 
Vi ser derfor frem til, at der til efteråret bliver udklækket endnu et
Grønt Rejsehold, som kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.  

Grøn omstilling i hele Nordjylland
 
I forbindelse med at NBE er blevet et regionalt netværk, var de nye
kommuner og erhvervskontorer inviteret til kursus i NBE, for at
blive klædt bedre på til at hjælpe de nordjyske virksomheder med
den grønne omstilling.
 
Advokat Mads Kobberø tog på humoristisk vis deltagerne med
igennem lovgrundlaget omkring bæredygtighed, efterfulgt af Højer
Møbler og Vrå Dampvaskeri, som fortalte om deres bæredygtige
projekter og deres udbytte af netværket. Aalborg Zoos nye kok

tog deltagerne med på en rejse, hvor zoo fremadrettet bygger
deres forplejning op omkring bæredygtige elementer lige fra isen i
Grønland til lokale bønder i Afrika. Arne Remmen fra Aalborg
Universitet satte fokus på miljømæssige udfordringer og
sagsbehandlere og erhvervskonsulenter fra Aalborg og Hjørring
afsluttede dagen med at dele ud af deres erfaringer.
 
Du kan finde deltagerliste samt oplægsholdernes præsentationer
her. 

Workshop om renluftløsninger
Partnerskab om renluftløsninger til industrien afholder workshop
om regulering og løsninger på
luftforureningsområdet. Workshoppen finder sted d. 6. april 2016
på Fredericia Kommunes Kursuscenter Mosegaardsvej 2, 7000
Fredericia.
 
Læs mere om arrangementet
 

Nyheder fra CSR.dk
Vedvarende energi betaler sig
En god forretning. Business casen for vedvarende energi er nu så
god, at en investering i sol og vind ikke kun er til gavn for klimaet
men også for samfundsøkonomien.

Læs mere her

Pensionskasse ændrer klimakurs
Pensionskassen MP Pensions bestyrelse vil indrette sin
investeringspolitik efter klimaaftalen i Paris. En noget anden
melding, end den daværende bestyrelse gav sidste år.

Læs mere her

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://forcetechnology.com/da/arrangementer/workshop-partnerskab-om-reluftsloesninger
http://csr.dk/vedvarende-energi-betaler-sig
http://csr.dk/pensionskasse-�ndrer-klima-kurs


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

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

http://www.csr.dk
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