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

Første generalforsamling i NBE 3. december
kl. 16.30-19.00

Så er det snart tid til den første generalforsamling i NBE, så
husk at sætte kryds i kalenderen! Alle partnere i netværket er
velkomne.

De NBE-virksomheder, som er repræsenteret i den foreløbige
bestyrelse er: Højer Møbler, Gabriel, Sander Plast, Krone
Vinduer, Vraa dampvaskeri samt Nordsøen Forskerpark og
Oceanarium.

Der vil være et spændende oplæg om bæredygtig
forretningsudvikling samt mulighed for at prøvekøre en TESLA! 

Alle partnere i NBE skulle gerne være indkaldt i kalenderen.
Har du ikke fået en invitation, så send gerne en mail til
heidi.lyhne@aalborg.dk

Højer Møbler sponserede møbler til IARU
Sustainability Science Congress i København

IARU Sustainabilty Science Congress fokuserer på den nyeste
forskning om de globale udfordringer og løsninger, der findes
indefor bæredygtighed. Kongressen foregik i år i København.  

I den forbindelse sponserede Højer Møbler, i kraft af deres fokus
på bæredygtighed, møbler til konferencen.

Højer Møbler er rigtig glade for muligheden og fortæller:

"Da vi arbejder målrettet for at mindske miljøbelastningen lige fra
møblet starter sit "liv" som råvare til produktion og til møblerne

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.iaruni.org/sustainability/sustainability-congress
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter


ender som affald, har vi med stor glæde sponsoreret bæredygtige
møbler til IARU Sustainability Science Congress.

Denne internationale og løsningsorienterede kongres opfordrer
eksperter på tværs af discipliner til at nedbryde deres faglige
barrierer og kickstarte et bredere samarbejde om bæredygtige
løsninger, som er relevante for samfundet.

Vi er rigtig stolte over, at man tænker på vores virksomhed i sådan
en sammenhæng, for det er netop den dagsorden, vi selv arbejder
med og for i vores dagligdag."

Aalborg Portland fylder 125 år
Kilde. Aalborg Portlands hjemmeside

Den 16. oktober var det 125 år siden Aalborg Portland blev
grundlagt.

Med udgangspunkt i fabrikken i Rørdal har Aalborg Portland
gennem årene leveret cement til kunder over hele verden.
Cement er hver dag med til at virkeliggøre menneskers drømme
om boliger, infrastruktur og bygningsværker, når arkitekter,
ingeniører og producenter søger nye anvendelsesområder.

Miljø og socialt ansvar har en særlig plads hos Aalborg
Portland
"Historien har lært os, at en virksomhed som vores bliver nødt til
at befinde sig i en konstant udvikling. Vi har formuleret et løfte til
vores kunder med visionen: We make it easy to build with
ambition. Det skal vi leve op til hver dag. Vi skal forbedre vores
produkter og services og samtidigt tage ansvar for mennesker
og miljø."



Ny masteruddannelse i Bæredygtig Omstilling på AAU

Fra Januar 2015 udbyder AAU en ny Master i Bæredygtig Omstilling (MBO), en
efteruddannelse, der strækker sig over 2 år på deltid og kan derfor gennemføres
samtidig med, at man på nedsat tid fastholder sit arbejdsliv.
Uddannelsen tager afsæt i de omstillingsudfordringer vi står overfor i samfundet,
indenfor den offentlige såvel som private sektor, som kalder på nye faglige,
organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, hvorfor MBO er en tværfaglig
uddannelse, der inddrager tekniske, samfundsfaglige og humanistiske synsvinkler.

Helhedsorienteret perspektiv
Miljøchef Michael Damm fra Aalborg Kommune, som er med i MBO's Advisory Board, siger:
"Uddannelsens helhedsorienterede perspektiv er central. Vi har brug for folk, der kan
etablere netværk på tværs af eksisterende strukturer, og som er i stand til at
samtænke forskellige politikker. I enhver omstilling er det afgørende, at man formår at
inddrage og engagere sine samarbejdspartnere, hvad enten det en virksomheds
leverandører og kunder eller en offentlig myndigheds brugere og borgere".

Læs mere om uddannelsen her

http://www.mbo.aau.dk/
http://www.mbo.aau.dk/


Ny ansøgningsrunde i Grøn Omstillingsfond er åben

Grøn Omstillingsfond understøtter øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger
og skaber nye grønne arbejdspladser.

Ansøgningsfrist for den nye ansøgningsrunde er mandag d. 9. marts 2015 kl. 12.00.

Fonden støtter virksomheder, organisationer og partnerskaber, der ønsker at
søge om tilskud til projekter inden for ét eller flere af følgende temaer:
• Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
• Udvikling af nye forretningsmodeller
• Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
• Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
• Mindre spild af fødevarer
• Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

I 2013 og 2014 fik ca. en fjerdedel af de projekter, der ansøgte, tilskud.

Læs mere om, hvordan man søger på Fondens hjemmeside

http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/ansoeg-fonden


3. november 2014 i Aalborg: Kemikaliefrie
børn

Sådan nedbringer vi påvirkningen af kemikalier og stoffer!

Kom til et spændende oplæg om "kemikaliefrie børn" og bliv
klogere på, hvad vi som forbrugere kan gøre for at nedbringe
påvirkningen af kemikalier i hverdagen. 

Mandag d. 3. november kl. 17.00-18.00 i glashjørnet på
Aalborg Hovedbibliotek. 

Alle er velkomne og arrangementet er gratis og kræver ikke
tilmelding. 

Arrangeret af Center for Grøn Omstilling, Aalborg Kommune. 

12. november 2014 i Aalborg: Seminar om
affald som ressource
Sammen med Sustainovation er Troldtekt A/S og Aalborg
Portland A/S vært ved et kommende netværksseminar. Seminaret
sætter fokus på håndtering af affald som en ressource i
byggeriet og bliver afholdt den 12.november 2014 kl. 13.00 –
16.30 hos Aalborg Portland på Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

Se program og tilmeld dig her

Grønt industrisamarbejde er det nye sort
Kilde: Ugebrevet A4

Den ene virksomheds restprodukt kan bruges i den andens

http://b�redygtighedsfestival.dk/
http://sustainovasion.wordpress.com/


Den ene virksomheds restprodukt kan bruges i den andens
produktion. Den slags samarbejder gavner miljøet, pynter på
bundlinjen og fastholder danske industriarbejdspladser på langt
sigt, lyder vurderingen fra myndigheder og erhvervslivets top.

Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde,
som da vi skabte dem. Med disse bevingede ord af Albert Einstein
åbnede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) den store
klimakonference, Global Green Growth Forum, i København og slog
i samme ombæring fast, at ressourceeffektivitet er et nøgleord i
den fremtidige kamp for en grøn økonomi.

Læs hele artiklen

Nyheder fra CSR.dk

Se videoer med alle nominerede til CSR
Awards 2014
CSR Awards 2014 fejrer de samfundsansvarlige virksomheder. Se
videoer med de nominerede virksomheder til blandt andet CSR
People Price og CSR Environment Price.

Læs mere

Børnefonden: Gode vækstmuligheder i Afrika
for danske virksomheder
Danske virksomheder bør i højere grad rette blikket mod Afrika i
jagten på nye vækstmuligheder. Kontinentet er i hastig fremgang,
og NGO'er som Børnefonden kan hjælpe virksomhederne i gang.

Læs mere her 

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

www.nben.dk

http://www.ugebreveta4.dk/groent-industrisamarbejde-er-det-nye-sort_19885.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_Organisk_Ikkevalideret&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=MzM0&aid=19885
http://csr.dk/se-videoer-med-alle-nominerede-til-csr-awards-2014-0
http://csr.dk/v�kst-i-afrika-�bner-d�re-danske-virksomheder
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk

	Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
	Første generalforsamling i NBE 3. december kl. 16.30-19.00
	Højer Møbler sponserede møbler til IARU Sustainability Science Congress i København
	Aalborg Portland fylder 125 år
	Ny masteruddannelse i Bæredygtig Omstilling på AAU
	Ny ansøgningsrunde i Grøn Omstillingsfond er åben
	3. november 2014 i Aalborg: Kemikaliefrie børn
	12. november 2014 i Aalborg: Seminar om affald som ressource
	Grønt industrisamarbejde er det nye sort
	Børnefonden: Gode vækstmuligheder i Afrika for danske virksomheder
	Se videoer med alle nominerede til CSR Awards 2014

