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NBE deltager i Folkemødet på Bornholm
Den 11. - 14. juni 2015 afholdes Folkemødet i den
nordbornholmske havneby, Allinge. NBE deltager med 2
debatmøder, under emnerne "Overskudsvarme kan spare
300.000 ton CO2 pr år" og " Indkøb barriere for bæredygtig
innovation". Derudover vil NBE have en stand, hvor vi vil være til
stede under hele weekenden.

Overskudsvarme kan spare 300.000 ton CO2 pr. år
Masser af god (overskuds)varme fiser lige ud i luften eller havet,
fordi det danske afgiftssystem blokerer for, at virksomhederne
deler det med hinanden eller sender det ind i varmesystemet til
gavn for forbrugerne. Den spildte overskudsvarme kunne dække
en stor provinsbys varmeforbrug: Hvordan kan vi gøre det bedre
for både virksomheder og klima?

Deltagere til denne debat er blandt andre: Rasmus Helveg
Petersen, Klima- og Energiminister, Thomas Kastrup-Larsen,
Borgmester Aalborg, Brian Vad Mathiasen, prof. AAU og Troels
Ranis, Branchedirektør.

Indkøb barriere for bæredygtig innovation
Staten og kommunerne køber for 300 mia. kr. hvert år hos
private. Fokus er på kortsigtet prisgevinst. Alternativt kunne de
med et langsigtet fokus på totaløkonomi være driver for
innovation og grøn omstilling. Er de offentlige økonomiske
strukturer for gammeldags? Og hvordan kan offentlige udbud
accelerere bæredygtig innovation?

Deltagere er blandt andre: Borgmester Arne Boelt Hjørring
Kommune, Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard,  DI, Miljøchef Michael
Damm, Aalborg Kommune og Direktør Jens Højer, Højer Møbler.

Se program og deltagerliste her

Folkemødet d. 11. juni 2014 fra TV2Bormholm

Folkemødet 2012, hvor over 27.000 deltog, fra Politikken.dk.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx
http://www.tv2bornholm.dk/events/folkemoedet.aspx
http://politiken.dk/indland/politik/ECE1659110/antallet-af-deltagere-paa-folkemoedet-er-eksploderet/


Frederikshavn Kommune er nu med i NBE

Her i maj måned har Frederikshavn Kommune bekræftet deres
medlemskab i NBE. 

Til efteråret afholdes et møde omkring rammer og vilkår for dette
nye medlemskab. NBE er meget glade og spændte på dette nye
samarbejde.

Håbet er selvfølgelig, at mange af Frederikshavn Kommunes
virksomheder vil følge trop og melde sig ind i NBE i den kommende
tid.

Nye medlemmer i NBE

NBE vokser hele tiden - og det er dejligt! En af de seneste
virksomheder, der er kommet til, er Vendia Grafisk.

Vendia Grafisk
Vendia Grafisk er en trykkerivirksomhed med primær område
indenfor digitaltryk, men de leverer alle former for tryksager til
deres kunder. Vendia Grafisk tilbyder løsninger for erhvervs-
såvel som privatkunder, og er altid klar med råd og vejledning.
Se mere om virksomheden

Kom til åbningen af stor plastudstilling i Utzon Centeret - OUT TO SEA 26. juni

Utzon Center inviterer hermed til åbningsseminar fredag d. 26. juni kl. 12.00-15.30 i forbindelse med, at vi slår dørerne op for den
spændende udstilling - OUT TO SEA - Oceaner af plast. 

Program
12.00 Registrering og sandwich
12.15 Velkommen til Utzon Center v. Lasse Andersson, Udstillingschef, Utzon Center
12.20 Introduktion til dagens seminar v. Lasse Puertas Navarro Olsen, Rådmand, Miljø og Energiforvaltningen, Aalborg Kommune
12.30 Den nationale ressourcestrategi om plastik v. Arne Remmen, Professor ved Aalborg Universitet
12.50 Konsekvenserne for økosystemer og mennesker v. Claudia Sick, Biolog og forskningsansvarlig på Plastic Change
ekspeditionen.
13.10 Sådan ser det ud langs de danske kyster v. Ryan Metcalfe, National Co-ordinator, KIMO Danmark
13.30 Kaffepause
13.50 Plastik og upcykling v. Helle Fabiansen, Miljøchef for Plastindustrien i DK
14.10 Plastik og cirkulær økonomi v. Søren Lykke, Lektor på Aalborg Universitet
14.30 Paneldebat v. indlægsholderne
15.00 Åbning af Out to Sea og Universitarium v. Lasse Puertas Navarro Olsen og Aalborg Universitet

Se program og tilmeld dig her

NBE netværksmøde om CSR hos Grundfos

D. 27. maj gik turen til Grundfos til NBE netværksmøde. Turen bød
bl.a. på en rundvisning i produktionshallerne, hvor deltagerne
mødte nogle af medarbejderne og hørte om deres dagligdag ved
Grundfos. 

Act NOW - branding af grønne cases til udlandet
Første præsentation var fra Act NOW, som NBE har indgået et
samarbejde med. Act NOW har fokus på at markedsføre cases og
eksempler på "bedste praksis" i forskellige sammenhænge. De
sammensætter nye værdikæder, arbejder med "dating" af store og
små virksomheder og deltager i projekter, hvor danske løsninger
bliver solgt i en stor samlet pakke.

http://www.vendia.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=24350&target=blank
http://actnow-movement.com/


Som NBE virksomhed har du mulighed for at få markedsført dine
gode cases gennem Act NOW - kontakt NBE og hør hvordan.

CSR fokus hos den lille og den store virksomhed
Grundfos kunne med en imponerende præsentation fortælle om
deres omfattende CSR arbejde på globalt niveau. Men CSR er ikke
kun noget, der arbejdes med i de store virksomheder. Scaniro er
en mindre virksomhed fra Fjerritslev, som er CSR Awards vinder
2014. De fortalte om deres fokus på miljø og interaktion.

Inden for det sociale aspekt har Scaniro oprettet Jobfabrikken,
hvor formålet er at fastholde ansatte på arbejdspladsen og
indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet - hvilket Scaniro
vandt CSR-prisen for.

Se slides fra mødet

Markedsmodningsfonden mangler
ansøgere

Den offentlige danske investeringsfond tilbyder 1,4 mio. kr.
til iværksættere, der samtidig vil forsøge at crowdfunde
deres produkt, men på nuværende tidspunkt har kun 7
ansøgt om tilskud . Tilskuddet gives kvit og frit, hvilket vil
sige, at virksomheden ikke skal opgive ejerandele for
investeringen. Det er et tilbud, der ikke ses ofte i Danmark
og alligevel fortæller Fonden, at de mangler ansøgere. Kort
fortalt går tilbuddet ud på at hjælpe iværksættere i gang
med at få testet deres produkter, så de kan lanceres på
det brede marked.

Alle danske virksomheder med minimum 2 fuldtidsansatte
kan ansøge om medfinansiering. Bliver ansøgningen
godkendt har ansøgeren et halvt år til at indsamle de
250.000 kr. eller mere, hvorefter de kan blive
medfinansieret for mellem 250.000 kr og 1,4 mio.
kr. Intentionen er at pengene skal gå til tests og tilpasning
af produktet, fremfor selve produktionen.

Læs mere her

Invitation til "Den bæredygtige vilje"
Paneldebat

I samarbejde med Lund og Staun A/S inviterer Sustainovation
til politisk debat d. 9. juni 2015 kl. 14-17 i Lund og Stauns
lokaler på Jellingvej 10, 9230 Svendstrup. Det er gratis at
deltage, men tilmeldingen gælder efter først-til--mølle
princippet .

Temaet er "Den Bæredygtige Vilje" med specielt fokus på
bæredygtigt byggeri, og i panelet sidder markante person
som vil tale om fremtiden indenfor emnet.  Panelet består af:
Lene Espersen, Direktør i Danske Ark, Thomas Kastrup-Larsen,
Borgmester i Aalborg Kommune, Arne Boelt, Borgmester i
Hjørring Kommune, Niels Sloth, Kontorchef hos Region
Nordjylland og Henrik Staun, Ejer af Lund & Staun A/S.
Ordstyrer er Trine Saaby, Moth & Partners International.

Se program og tilmeld dig her

http://scaniro.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender/NBE-Netvaerksmoeder.aspx
http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/7/crowdfunding-er-det-nye-sort-1166/
http://markedsmodningsfonden.dk/crowdfunding
http://markedsmodningsfonden.dk/crowdfunding
http://markedsmodningsfonden.dk/crowdfunding
https://sustainovasion.wordpress.com/2015/04/09/den-baeredygtige-vilje-paneldebat-9-juni-2015/


Innovationsnetværk for Miljøteknologi skyder
penge i projekter

Står jeres virksomhed med miljøteknologiske udfordringer, så
kunne dette måske have interesse!

Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder for at
matchmake virksomheder, der har teknologiske udfordringer inden
for miljø med virksomheder, som har løsninger eller kan udvikle
løsninger på en aktuel udfordring. Medlemmer af netværket kan få
op til 500.000 kr. i støtte til innovationsprojekter - dog kræver det
også egen medfinansiering.

Læs mere her

Tema om Cirkulær Økonomi i magasinet
Dialog

Dialog - Magasin for Regional Udvikling har udgivet et
temanummer omkring Cirkulær Økonomi. 

Formand for Danske Regioner Bent Hansen mener, at det er
muligt at kunne tjene penge på en måde, hvor vi på samme tid
også vil kunne se fremtidens generationer i øjnene. I dette
nummer af Dialog fortæller han om, hvordan hans ambition er at
mindske fortidens synder og på samme tid skabe vækst.

I magasinet kan også læses om, hvordan Danmark, som det
første land i verden, har modtaget en international pris for at
fremme virksomhedernes grønne omstilling. Danmark er blandt
andet blevet pilotland i udviklingen af et internationalt værktøj,
der kan sætte tal på potentialet for omstilling til cirkulær
økonomi.

Læs magasinet her

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

Læs mere 

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

www.nben.dk

http://inno-mt.dk/
http://ipaper.ipapercms.dk/RM/KoncernKommunikation/dialog/Dialognr252015/
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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