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Et nyt og spændende år venter
2015 bliver et spændende år for NBE. Sidste år blev afsluttet med,
at netværket blev konstitueret som forening. Næste skridt bliver at
få flere nordjyske virksomheder og kommuner med i netværket, så
vi kan få endnu mere viden og nye samarbejdspartnere ind i
netværket. 

Stadig gratis at deltage i NBE's arrangementer
D. 13. april  2015 afholdes der generalforsamling i NBE. Det er her,
medlemsbetingelserne skal besluttes. Indtil da er det stadig gratis
at være i NBE og deltage i NBE's arrangementer og andre
aktiviteter - også helt uden forpligtigelser i forhold til medlemskab.
Så meld dig endelig til.

Vi glæder os til samarbejdet i 2015! 

NBE Netværksmøde om CIRKULÆR ØKONOMI
25. februar 2015 hos Aalborg Kongres og Kultur Center

Dagsorden 
13.00 Velkomst v/ Projektleder Lene Mariane Nielsen, NBE & Adm
direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC

13.05 Et bæredygtigt Aalborg Kongres og Kultur Center v/ Adm.
direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC

13.20 Bæredygtig produktion 3.0 - et tilbud om at arbejde med
ressource effektivitet og cirkulær økonomi i NBE virksomheder v/
Professor Arne Remmen, AAU

13.40 Rethink Business - en vej til nye forretningsmodeller v/
Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland

14.00 Kaffe og netværk

14.30 (Take) back to the future v/ Direktør Alexander Laning,
Rheinzink Danmark A/S

14.50 Circular Economy powered by Cradle to Cradle v/ Direktør
Michael Aastrup, Desso Danmark A/S

15.10 Kaffe og netværk

15.25 Arla Foods / Auping / Maersk - (ikke bekræftet)

15.45 Rundvisning og netværk v/ AKKC

16.45 Opsamling og afslutning

Tankesættet bag Cirkulær økonomi rummer et potentiale for at
skabe bæredygtig forretningsudvikling i virksomheder - i praksis er
der uudnyttede muligheder gemt i den cirkulære økonomi for at
optimere udnyttelsen af ressourcer. Det kan være symbiose med
andre virksomheder, reparation af produktet, serviceaftaler,
offentlig-private samarbejde, leasing og tilbagetagning – og helt
konkret, at én virksomheds affald er en anden virksomheds
råmateriale.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/


Tilmelding via link.

Netværksmødet er for NBE medlemmer. Mødet er gratis. 

Danmark vinder international grøn pris for
cirkulær økonomi

World Economic Forums unge ledertalenter giver pris til Danmark
som værende førende region i verden til at udnytte potentialet i
cirkulær økonomi. 

"Prisen er et internationalt skulderklap til vores store og ambitiøse
arbejde i Danmark med at tænke grøn omstilling af virksomheder
sammen med forbedret konkurrenceevne og nye
forretningsmuligheder," siger vicedirektør Anders Hoffmann i
Erhvervsstyrelsen. 

Cirkulær økonomi vinder frem
I Danmark har flere og flere virksomheder fået øjnene op for de
store vækstmuligheder i grøn omstilling og effektiv
ressourceanvendelse også kaldet cirkulær økonomi. Grøn
Omstillingsfond i Erhvervsstyrelsen giver medfinansiering og
faciliterer samarbejder mellem virksomheder, som udvikler nye og
innovative forretningsmodeller, der udnytter potentialet i den
cirkulære økonomi.

Læs mere

NBE virksomheden NKI udvider til Norge

NKI Aalborg er førende inden for kloakservice og industriel
rengøring i Danmark. Deres ekspertise har de nu med succes
taget med til Norge, hvor de undervejs har deltaget i det
eksportforberedende forløb BusinessBroen.

Norge ved et tilfælde
Norge blev ved lidt af en tilfældighed NKIs første eksportmarked.
Driftsdirektør Michael Sørensen fortæller: Vi opdagede, at vi dels
havde nogle unikke kompetencer i forhold til vores materiel og
mandskab, og dels at vores effektivitet havde potentiale til at
vinde indpas på det norske marked. Derfor valgte vi efterfølgende
at sætte et mere strategisk fokus på Norge. Da vi hørte om
muligheden for et eksportforberedende forløb gennem
BusinessBroen ansøgte vi om dette og blev godkendt.

Læs hele historien. 

Kontakt til Business Broen
BusinessBroen skal bidrage til, at virksomheder i Norge og
Danmark oplever vækst og skaber synergi på tværs af
landegrænsen.
Hør mere ved Helle Duus Jørgensen - hdj@aalborg.dk.

Læs mere om Business Broen

https://nben.nemtilmeld.dk/14/
https://erhvervsstyrelsen.dk/danmark-vinder-international-groen-pris
http://www.aalborg.dk/15209.aspx?utm_source=Nyhedsbrevet+BEDREOverblik&utm_campaign=58c6aefdf9-BEDREOverblik_januar_20151_20_2015&utm_medium=email&utm_term=0_412720b554-58c6aefdf9-170852841
mailto:hdj@aalborg.dk
http://www.businessbroen.dk/
http://www.aalborg.dk/15209.aspx?utm_source=Nyhedsbrevet+BEDREOverblik&utm_campaign=58c6aefdf9-BEDREOverblik_januar_20151_20_2015&utm_medium=email&utm_term=0_412720b554-58c6aefdf9-170852841


Besøg Grundfos sammen med NBE 27. maj
Formand Niels Due Jensen 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

9.45 CSR hos Grundfos v/ Koncerndirektør Pernille Blach,
Grundfos

10.30 Rundvisning

12.00 Frokost

12.45 Oplæg fra ekstern oplægsholder

13.15 Dialog om CSR

13.55 Tak for i dag

14.00 Kørsel mod Aalborg

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

Tøjbranchens regning til miljøet skal ned - og
Gabriel hjælper til
Kilde: Miljøministeriet

Det slider voldsomt på miljøet at producere tøj og andre tekstiler.
Derfor starter Miljøminister Kirsten Brosbøl nu et nyt partnerskab,
der skal komme med løsninger til en mere miljøvenlig
tekstilproduktion.

I denne uge har en lang række virksomheder,
brancheorganisationer og vidensinstitutioner mødtes med
miljøministeren for at drøfte, hvordan man kan bruge mindre kemi i
produktionen af tøj og tekstiler. Kemikalier, der bliver brugt i
tekstilproduktionen, kan give allergi og andre sundhedsproblemer,
men de er først og fremmest et problem for miljø og sundhed i de
lande, hvor tekstilerne produceres.

NBE virksomheden Gabriel er med i partnerskab
Partnerskabet for Kemi i Tekstiler kommer til at bestå af 29
deltagere, som alle forpligter sig til at dele viden og erfaringer
med hinanden. To vigtige elementer er at stille miljøkrav til sine
leverandører og bidrage til udvikling af ny teknologi, som kan
sænke forbruget af kemikalier. Blandt deltagerne i partnerskabet
er Bestseller, Dansk Industri, Danish Fashion Institute, Dansk
Mode & Textil samt Gabriel. 

https://nben.nemtilmeld.dk/13/


Energi Nord har udbetalt tilskud på mere end 30 mio. kr. i 2014

Energi Nord's energirådgivning har i 2014 hjulpet kunder med at spare på energiforbruget med
næsten 100.000.000 kWh. Som en del af energispareforpligtelsen har Energi Nord ydet
økonomisk tilskud til langt størstedelene af projekterne, og i 2014 har de primære
indsatsområde været:

Optimering af styring i processer
Genvinding af overskudsvarme
Optimering af køleanlæg og varmeanlæg
Udskifte traditionel belysning til LED
Udskiftning af olie og gaskedler
Udskiftning til energieffektiv ventilation/trykluft/pumper
Renovering af klimaskærm

I 2015 stiller Energi Nord en ny tilskudspulje på 45 millioner kr. til rådighed, og du kan nemt få
andel i puljen ved at henvende dig til Energi Nord. Energi Nord kan hjælpe dig hele vejen fra
afdækning af behov, ansøgning af tilskud og til gennemførelse af projekt.

Kontakt
energiraadgiverne@energinord.dk eller ring 99369776. 

Læs mere her

How the container changed world trade - The
story of Maersk Line and the future of world
trade

Aalborg University invites NBE-members to an event about
Maersk on 24.02.15 at 14.00-16.00. 

In the early 1970s when Maersk Line developed its container-
based transport system, world trade changed irrevocably. The
following years saw an unprecedented quantitative increase in
world trade supported by the incredible success of the container.

Chris Jephson, a front row witness who has held various prominent
managerial positions in A. P. Møller-Mærsk, will tell you the story of
this revolutionary transformation.

Se invitation

Bæredygtighed er SMART – virksomheder i
Aalborg Øst indbydes til samarbejde om affald
og ressourcer

Aalborg Kommune arbejder i de kommende år for at blive en
SMART BY. Det kræver et bredt engagement, nye samarbejder og
tværsektoriel tænkning, og området 9220 er udvalgt som
pilotområde.

Borgmester Thomas Kastrup og Miljøchef Michael Damm inviterede
derfor i januar udvalgte virksomheder i Aalborg Øst til et møde om
mulighederne for at starte et "Zero Waste Community". På mødet
var der bred enighed blandt virksomhederne om, at de gerne vil
indgå i et partnerskab om ressourcehåndtering. Det skal
efterfølgende afklares, hvilke konkrete interesser og muligheder
den enkelte virksomhed har indenfor Zero Waste. Det er i øvrigt
tanken, at initiativet hen over en årrække bredt skal involvere
virksomheder i området.

SMART CITY pilotprojektet i 9220 er ét af fem fyrtårnsprojekter,
som skal være med til at understøtte Aalborg Kommunes vision om
en mere smart by (se billede).

Kontakt

Fyrtårne i visionerne om Aalborg som SMART CITY

mailto:energiraadgiverne@energinord.dk
http://www.energinord.dk/erhverv/energiraadgivning/ny-tilskudspulje-i-2015.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=22382&target=blank


Kontakt
Projektleder Lene Mariane Nielsen - lene.nielsen@aalborg.dk

Ny uddannelse kobler CSR med
forandringsledelse og forretning - målrettet
professionelle med fuldtidsjob
Kilde: csr.dk

For at få succes med CSR skal det indarbejdes i virksomhedens
struktur og kultur - og det kræver både forretningsforståelse og
kompetencer inden for forandringsledelse. 

Programmet
Kurset er særligt målrettet professionelle, som ønsker at
kombinere deres fuldtidsjob med et meritgivende forløb, hvor de
kan få både teori samt praktisk viden og værktøjer til at arbejde
systematisk med forandringsledelse, grønne indkøb, ansvarlig
leverandørstyring og CSR. 

Læs mere

Grøn Omstillingsfond åbner for nye
ansøgninger

Grøn Omstillingsfond er sat i verden for at understøtte øget
ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og for at
skabe nye grønne arbejdspladser. 

Fonden er rettet mod virksomheder, organisationer og
partnerskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter inden
for 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

Næste ansøgningsrunde
Du skal udfylde og indsende din ansøgning med alle bilag samlet
via ansøgningsskemaet, så ansøgningsmaterialet er
Erhvervsstyrelsen i hænde senest mandag den 9. marts 2015 kl.
12.00.

Læs mere

Nyheder fra CSR.dk

Bæredygtighed kan betale sig
Flere studier fastslår, at de virksomheder, der tænker mest i
bæredygtighed, også har den mest solide bundlinje.

Læs mere

Socialt engagerede virksomheder tiltrækker unge
Virksomheder med et stærkt, socialt engagement tiltrækker fremtidens
talenter. Det viser en ny global undersøgelse fra Deloitte.

Læs mere her 

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

mailto:lene.nielsen@aalborg.dk
http://www.sustainablebusinesschangemanager.dk/
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/gronomstillingsfond
http://www.csr.dk/danmark-har-verdens-bedste-klimaindsats
http://www.csr.dk/b�redygtighed-kan-betale-sig
http://www.csr.dk/socialt-engagerede-virksomheder-tiltr�kker-unge
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk


www.nben.dk

http://www.nben.dk

	Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
	Et nyt og spændende år venter
	NBE Netværksmøde om CIRKULÆR ØKONOMI
	Danmark vinder international grøn pris for cirkulær økonomi
	NBE virksomheden NKI udvider til Norge
	Besøg Grundfos sammen med NBE 27. maj
	Tøjbranchens regning til miljøet skal ned - og Gabriel hjælper til
	Energi Nord har udbetalt tilskud på mere end 30 mio. kr. i 2014
	How the container changed world trade - The story of Maersk Line and the future of world trade
	Bæredygtighed er SMART – virksomheder i Aalborg Øst indbydes til samarbejde om affald og ressourcer
	Ny uddannelse kobler CSR med forandringsledelse og forretning - målrettet professionelle med fuldtidsjob
	Grøn Omstillingsfond åbner for nye ansøgninger
	Socialt engagerede virksomheder tiltrækker unge
	Bæredygtighed kan betale sig

