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Hop med på bussen til Grundfos til NBE
netværksmøde d. 27. maj
Formand Niels Due Jensen fra Grundfos har inviteret NBE på
besøg. Så derfor afholdes netværksmødet i maj hos Grundfos. 

Program
8.00 Kørsel fra Aalborg v/ Gigantium

9.30 Velkomst med kaffe ved Grundfos v/ Formand Niels Due
Jensen, Poul Die Jensens Fond

9.45 Act NOW - International branding af bæredygtighed v/ CEO
Lene Grønning, Act NOW

9.55 CSR hos Grundfos v/ Koncerndirektør Pernille Blach,
Grundfos

10.30 Rundvisning

12.00 Frokost

12.45 Scaniro - vinder af CSR People Prize -100 v/ Produktions-,
Kvalitets- og Miljøchef Ib Thorup, Scaniro

13.15 Dialog om CSR

13.55 Tak for i dag

14.00 Kørsel mod Aalborg

Tilmeld dig her
Turen er kun for NBE-virksomheder. Det er gratis at deltage.

Tilbagetagningsordninger, innovation og
partnerskaber var i fokus på netværksmødet
om cirkulær økonomi

I fine rammer hos Aalborg Kongres og Kultur Center afholdt NBE
netværksmøde i onsdags med temaet cirkulær økonomi. 

Et af oplæggene var fra Desso Danmark, som hovedageligt
producerer tæpper. Desso har i en årrække haft fokus på cirkulær
økonomi med stor succes. Direktør Michael Aastrup kunne
fortælle, at han nu bruger 1/3 af sin tid på at holde oplæg om
deres arbejde med cirkulær økonomi for at inspirere andre. Nogle
af hovedpointerne fra Michael Aastrups oplæg lød:

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/13/


Desso har 32% markedsandele i Europa
Desso har tilbagetagningsordninger på størstedelen af
deres produkter
90 % af deres produkter kan genanvendes
At tænke i cirkulær økonomi giver motivation og innovation i
virksomheden

Se slides fra mødet

Se de spændende pointer, som deltagerne kom frem til på
workshoppen

NBE i Tv2 Nord

Gik du glip af udsendelsen om NBE i Tv2 Nord onsdag 25. februar?
Så se klippet her, hvor formand Jens Højer fortæller om netværket. 

Se klippet om NBE

2 NBE virksomheder med i Miljøministeriets
casesamling "Stærkere uden spild"

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse "Danmark uden
affald II" skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at
udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det
vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og
danskernes pengepung.

Miljøministeriet har samlet 14 danske cases fra små og
mellemstore virksomheder, hvoraf to af virksomhederne er medlem
af NBE - nemlig FurnX og Krone Vinduer. 

Læs casesamlingen her

FurnX i Tv2 Nord
FurnX var i forbindelse med deres fokus på ressorucespild i Tv2
Nord, hvor FunX fortæller om deres ressourcebesparende
løsninger, hvor de bl.a. genbruger 80-90% af deres emballage. 

Se udsendelsen her

Miljøministeriet efterlyser: Hvem er bedst til at
forebygge affald?

Miljøminister Kirsten Brosbøl har lanceret prisen "Virksomheder
uden affald" for at hædre virksomheder, der gør noget særligt for
at forebygge affald. 

Alle kan nominere virksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside fra
i dag og frem til den 7. april 2015.

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender/NBE-Netvaerksmoeder.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=22788&target=blank
http://www.tv2nord.dk/arkiv/2015/02/25?video_id=52302&autoplay=1
http://www.tv2nord.dk/arkiv/2015/02/25?video_id=52302&autoplay=1
http://mst.dk/media/130762/casesamling-staerkere-uden-spild.pdf
http://www.tv2nord.dk/artikel/338937
http://www.virksomhederudenaffald.dk/


Kommende arrangementer

3. marts i Gigantium: Karriemesse v/ AAU KarriereCenter. NBE deltager med en stand.

17. marts i Aalborg: Temamøde om overskudsvarme v/ FleksEnergi

18. marts i Aalborg: Borgmesterens Morgen Briefing - sådan skaber vi vækst i Aalborg v/ Business Aalborg

18. marts i Skørping: Klimakonference - Green Business v/ Rebild Erhvervs udviklingsråd. Åbent for alle. 200 kr. for
deltagelse
April. NBE deltager med en stand. 

13. april hos Aalborg Portland: NBE Generalforsamling kl. 16.30-19.00 v/ NBE. Kun for NBE medlemmer. Invitation kommer
snarest.

15. april hos Royal Arctic Logistics i Aalborg: Green21 - klæd din virksomhed på til det grønne marked! v/ AAU og NBE.
Åbent for alle. Invitation kommer snarest.

17. maj: NBE Netværksmøde om CSR hos Grundfos v/ NBE. Kun for NBE virksomheder.

Kortlæg, analyser og rapportér dine
miljøpåvirkninger gratis med “The
Envirometer”

The Envirometer er et online værktøj, som giver et hurtigt overblik
over de miljømæssige omkostninger og konsekvenser af din
virksomhed. Virksomheder, der er interesseret i at vise deres
kunder deres reduktion i miljøpåvirkningerne, kan bruge the
Envirometer for at skitsere en miljørapport med visuelle grafer.
Desuden kan de skitsere et CO2-fodaftryk (ifølge scope 1, 2 og
dels scope 3 fra GHG Protocol).

Læs mere

Gratis brug af "the Envirometer" som NBE virksomhed
The Envirometer har allerede 2.500 brugere (virksomheder og
organisationer) i Holland. Mandy van Leeuwen fra Aalborg
Universitet er interesseret i brugen af værktøjet blandt
virksomheder og organisationer i Danmark. Medlemmer af NBE
tilbydes gratis brug af værktøjet for at hjælpe Mandy med hendes
research.

Kontakt
Hvis du er interesseret, kan du kontakte Mandy for en kort
præsentation via mvanle13@student.aau.dk eller telefon:
50292544

http://www.karrieredagene.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=22598&target=blank
https://businessaalborg.nemtilmeld.dk/14/?utm_source=Nyhedsbrevet+BEDREOverblik&utm_campaign=8d5ff8f411-BEDREOverblik_februar_20152_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_412720b554-8d5ff8f411-170854769
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=22755&target=blank
https://nben.nemtilmeld.dk/13/
http://www.envirometer.eu/
mailto:mvanle13@student.aau.dk


Tirsdag 17. marts: Temamøde om
overskudsvarme v/ FleksEnergi

FleksEnergi inviterer i samarbejde med Energiteknisk Gruppe, IDA
NORD til temamøde om overskudsvarme tirsdag den 17. marts
2015 i Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4,
9000 Aalborg.

Alle interesserede er velkomne til temamødet.

Se invitation

Hvad sker der i NBE?

Flere virksomheder
Der kommer løbende flere virksomheder ind i NBE. Nyeste
interesserede virksomheder: 

Hals Sparekasse
LIMFJORDS - Danske rodfrugter
Danske Fragtmænd
Conlan
Ejner Hessel
Tetra Pak Scanima
Safe Green Logistics
Transport Nord

Flere kommuner
Ambitionen for NBE er at blive regional for at styrke et bæredygtigt
erhvervsliv i Nordjylland. NBE er således i gang med at få flere
kommuner med i netværket, og formandskabet besøger derfor
andre kommuner for at fortælle om netværket. Flere kommuner
betyder samtidig flere virksomheder i netværket, så det bliver en
spændende fase for NBE. 

Nyheder fra CSR.dk

Danmarks første Klimaråd
står klar
Holdet af klimavismænd til det nye
Klimaråd er fundet. Dermed er
Klimarådet klar til at begynde sit
arbejde.

Læs mere

Har din virksomhed set forretningspotentialet i Latinamerika?
Latinamerika oplever høj økonomisk vækst og er ved at udvikle sig til et af verdens
vækstcentre. Inflationen er under kontrol og de store latinamerikanske markeder åbner
deres økonomier mod omverdenen ved bl.a. indgåelse af frihandelsaftaler med EU.

Læs mere her 

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

www.nben.dk

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=22598&target=blank
http://www.csr.dk/danmark-har-verdens-bedste-klimaindsats
http://csr.dk/danmarks-f�rste-klimar�d-st�r-klar
http://csr.dk/har-din-virksomhed-set-forretningspotentialet-i-latinamerika
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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