
Se dette nyhedsbrev i en browser

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
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Vellykket NBE Generalforsamling
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i NBE NordDanmark
den 3. april 2015 hos Aalborg Portland, som lagde fine lokaler og
opvartning til.

Business Region North Denmark
Der indledtes med en spændende præsentation af Aalborg
Portland ved director Michael Lundgaard Thomsen, hvorefter
Business Region North Denmark (BRND) blev præsenteret af
næstformand i NBE Arne Boelt. Der arbejdes på, at NBE kan blive
en af BRND's togvogne. 

BRND er et nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og
udvikling. Det består af samtlige 11 nordjyske kommuner og
Region Nordjylland.

CLEAN Cluster
Dernæst tog CLEAN's CEO Preben Birr-Pedersen over og gav en
spændende og inspirerende præsentation af netværket/klyngen
CLEAN.

Cleantech er en fælles betegnelse for alle produkter, teknologier
og services, der bidrager til at reducere brugen af energi og
ressourcer, øger andelen af grøn energi, genbrug og
genanvendelse, eller reducerer miljøproblemer.

Samtidig skal produktet eller servicen udgøre et
forretningsmæssigt potentiale. Cleantech er med andre ord
betegnelsen for markedet for mere bæredygtige løsninger.

Herefter fandt selve generalforsamlingen sted, hvor Lars Olsen,
Hjørring Kommune, blev valgt til dirigent.

Læs referatet

Her fortæller Director Michael L. Thomsen om Aalborg Portland i de
fine omgivelser.  

Økologisk ølsmagning efter generalforsamling

Husk at tilmelde dig NBE netværksmødet i maj

27. maj - NBE Netværksmøde om CSR - denne gang hos
Grundfos!

Tilmeld dig her. Kun for NBE-virksomheder

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/strategisk-vaekst/businessregionnorthdenmark
http://cleancluster.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=23851&target=blank
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=23016&target=blank
https://nben.nemtilmeld.dk/13/


NBE har fået midler til "Det Grønne Rejsehold" - skal I være med?

WANTED: Personer med erfaring inden for grøn vækst 
Er du medarbejder eller leder med en uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund indenfor grøn omstilling, kan du nu blive en
del af et nyt ressourcenetværk, der skal støtte 20 AAU-studerende og dimittender i at gennemføre grønne omstillingsprocesser i
de nordjyske virksomheder.

"Det grønne rejsehold" – nyt projekt i NBE
Rejseholdet er et korps bestående af min. 20 kandidatstuderende og nyuddannede, som gennemgår et opkvalificeringsforløb,
hvorefter de skal ud i de nordjyske virksomheder og gennemføre grønne og bæredygtige omstillingsprojekter til gavn for
virksomheden såvel som miljøet.
I praksis vil deltagerne i rejseholdet tilknyttes virksomhederne i form af praktik, projektsamarbejde, studiejob eller fuldtidsjob.

Projektet søsættes af NBE-sekretariatet og Karrierecentret v. Aalborg Universitet og har fået titlen "Det grønne rejsehold".

Bliv en del af projektets ressourcenetværk
For at give Det grønne rejsehold den bedst mulige ballast ift. det arbejde, de skal udføre ude i virksomhederne, opretter vi et
ressourcenetværk bestående af erfarne medarbejdere og ledere inden for grøn omstilling, miljø og bæredygtighed. Du kan blive en
af dem!

Som en del af ressourcenetværket kan din rolle være at deltage i netværksmøder med andre ressourcepersoner og Det grønne
rejsehold, være mentor for en af deltagerne, holde oplæg på det opkvalificeringsforløb inden for grøn omstilling, som Det grønne
rejsehold skal gennemgå mv.

Kontakt
Projektleder Heidi Lyhne Jensen

Norgesseminar: Styrk dit salg til Norge

Norge er i en rivende udvikling og potentialet for et samarbejde
over Skagerrak er stort. Forretningsmulighederne for nordjyske
virksomheder i Norge er omdrejningspunktet for BusinessBroen
NORGE-NORDDANMARK, der inviterer dig til seminar om erfaringer
med og potentialer for at komme ind på det norske marked.

Sted
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Arrangør: Erhvervshus Nord

Se programmet og tilmeld dig

Fyraftensmøde: REACH for tekstiler d. 21. maj

Hvordan kan virksomhederne sikre, at de har styr på reglerne?
Kom og bliv klædt på til at håndtere kemikalielovgivningen, og få
inspiration til, hvordan din virksomhed fremadrettet kan håndtere
reglerne.

Sted
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Arrangør: Miljøstyrelsen

Se programmet og tilmeld dig her

mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/59/ 
https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Fyraftensmoede-REACH-for-tekstiler.aspx


Undgå affald og styrk jeres bundlinje

Miljøstyrelsen giver nu tre enkle redskaber til virksomheder, der vil
forebygge affald.

Se dem her!

Søg puljen "De Grønne Ildsjæle" senest d. 15.
maj

Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede
samarbejdsprojekter, der gennem borgernære
formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne
omstilling.

Læs hvordan du søger

Få hjælp til at opstarte samarbejde med Kina

Indtil august sidder Yu Chen som en del af NBE, hvor hun kan
hjælpe NBE virksomheder med at vurdere mulighederne for at
introducere et dansk produkt eller projekt på det sydlige kinesiske
marked. 

Yu Chen stammer fra Fujian provinsen i Kina, og der er man lige nu
i gang med at etablere en 'Free Trade Zone' . Der er derfor gode
muligheder for få introduceret danske produkter i et område af
Kina, som ikke kender ret meget til de danske bæredygtige
produkter. Yu Chen har stor kendskab til området og kan vurdere
om et projekt eller produkt kan fungere i det sydlige Kina.

Om Yu Chen
Yu Chen er uddannet som cand. Techn. soc. med fokus på
teknologiske og samfundsvidenskabelig planlægning fra Roskilde
Universitet. Hun har 3 års erfaring i produktion management og
som projektkoordinator mellem offentlige og privat virksomheder i
den sydlige del af Kina (Xiamen, Shanghai og Shenzhen).

Kontakt
Yu Chen: yu.chen@hjoerring.dk - tlf: 72333402

http://mst.dk/media/130876/folder_om_affaldsforebyggelse.pdf
http://mst.dk/borger/baeredygtig-udvikling/puljen-til-groenne-ildsjaele/
mailto:yu.chen@hjoerring.dk


Gods på skinner – bring bæredygtighed på
banen! NBE arrangement sidst i maj

De gode intentioner afspores ofte, når det kommer til at
realisere den gode idé om at få flyttet betydelige mængder
gods væk fra vejene og over på skinnerne.Gevinsterne synes
åbenbare, så hvorfor er det så svært? I vores eget NBE-
netværk har vi en virksomhed, som har dedikeret sig fuldt og
helt til at løse nogle af problemerne.

Safe Green Logistics har igennem nogle år arbejdet innovativt
med idéer der kan flytte og håndtere alle typer gods. Nu skal
forretningsmodellen realiseres.

Mød op og deltag i rundbordsmødet om hvordan
godstransporten kan gøres smartere

Program
15.00 Velkomst v/ Heine Blach Jensen, Safe GL og Lene
Marianne Nielsen, NBE

15.05 Præsentation af deltagere

15.15 Gods på skinner, hvorfor fungerer det ikke og hvor
ligger gevinsten i fremtiden v/ professor/lektor NN (har du
forslag til en AAU-person)

15.25 Godstransport på Safe Green Logistics' måde – v/
Kasper Engstrøm Lyhne, Safe GL

16. 00 Kaffe og netværk

16.15 Rundt om bordet. Byd ind med transportbehov,
fremtidige synergier, idéer og udfordringer.

Nærmere information om mødet sendes rundt i NBE snarest. 

Kontakt
Miljøsagsbehandler Michael Møller Nilesen, NBE 

Nyheder fra CSR.dk

EU-enighed om reglerne for biobrændstoffer
Nu skal der være loft over andelen af biobrændstoffer baseret på
fødevareafgrøder, og der skal fastsættes nationale mål for biobrændstoffer
baseret på affald og restprodukter.

Læs mere

Slut med skadelige ftalater i
Elektronik
EU forbyder nu fire skadelige ftalater i
elektronik med ikrafttrædelse i 2019, som vil
gælde alt elektronik.

Læs mere 

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

www.nben.dk

mailto:michael.nielsen@aalborg.dk
http://www.csr.dk/danmark-har-verdens-bedste-klimaindsats
http://csr.dk/eu-enighed-om-reglerne-biobr�ndstoffer
http://csr.dk/slut-med-skadelige-ftalater-i-elektronik
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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