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NBE arrangementer
 
Morgenmøde om energieffektive kølemidler
Onsdag den 10. januar kl. 8.30 til 10.00 
 
NBE og Hydratech Scandinavia inviterer til morgenmøde om
energieffektive kølemidler til forskellige anlæg. Hydratech
Scandinavia har introduceret køle-væskeserien DTX på det
skandinaviske marked og det gavner både miljøet og bundlinjen.
 
Læs mere om arrangementet her

Andre arrangementer
 
Infomøde om Aalborg Bæredygtighedsfestival 2018
Fredag den 1. december kl. 8.30 til 10.00
 
Center for Grøn Omstilling inviterer til en formiddag, hvor dette års
festival evalueres og idéer til næste års festival lægges i
støbeskeen. Her vil der mulighed for at komme med forslag til nye
tiltag og måder at udvikle festivalen på.
 
Har du tidligere været med i festivalen, eller ønsker du at være det
i 2018, så kom til dette møde.
 
Se programmet for mødet her

Nordjyllands grønne virksomheder skaber

mange jobs og landets største vækst
 
En ny analyse fra Region Nordjylland viser, at Nordjyllands
omsætning inden for grønne erhverv er steget 30 pct. fra 18 mia.
kr. årligt i 2012 til 24 mia. kr. i 2016 - den højeste vækst i hele
landet. Samtidig viser analysen, at området beskæftiger næsten
8.500 personer i Nordjylland. I analysen estimerer Region
Nordjylland, at den stigende globale efterspørgsel drevet af bl.a.
fremtidens miljø- og klimakrav vil betyde, at der i år 2035 vil være
mere end 20.000 jobs i de grønne erhverv i Nordjylland.
 
Igennem NBE's projekt Det Grønne Rejsehold er der blandt også
skabt 160 matchninger mellem virksomheder og studerende -
disse matchinger inkluderer alt fra praktikpladser til fuldtidsjob. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2017/11/10-januar-2018-morgenmoede-om-energieffektive-koelemidler
https://nben.nemtilmeld.dk/123/


disse matchinger inkluderer alt fra praktikpladser til fuldtidsjob. 
 
Læs hele analysen og nyheden her

Akvarier skaber bæredygtigt ansvar
Et medlemsportræt af NBE virksomheden Nordsøen Oceanarium
 
Med 6 mio. liter vand, et 4,5 mio. liter oceanarium, 70 akvarier og
mere end 6.500 fisk og andre havdyr er Nordsøen Oceanarium
ikke bare en stor turistattraktion, men også Nordeuropas største
akvarium. Dét forpligter – specielt hvad angår gæster, dyr og
energiforbrug. ”På baggrund af en turistundersøgelse lavet af en
gruppe fra Det Grønne Rejsehold ser vi, at de fleste europæere
forventer, at virksomheder gør en indsats og er bæredygtige i en
eller anden forstand. Virksomheders stillingtagen til
bæredygtighed spiller derfor en større rolle end nogensinde
før," fortæller direktør Karl Henrik Laursen. 
 
Virksomheden har været medlem af NBE siden 2012 og har
nu indledt et samarbejde med Monica Thygesen fra Det Grønne
Rejsehold, som hjælper med forbedre deres bæredygtige indsats
og fremme den grønne omstillingsproces.
 
Læs hele portrættet her

Veloverstået NBE netværksmøde
 
Den 30. november løb årets sidste store netværksmøde af
stablen. Business Rebild dannede rammen om en innovativ og
inspirerende eftermiddag, der startede med oplæg om "Det
Cirkulære Nordjylland" ved næstformand i NBE og borgmester i
Hjørring Kommune, Arne Boelt, og adm. direktør ved Aage
Vestergaard Larsen, Franz Cuculiza. Herefter lagde iværksætter
Jonathan Løw med sit foredrag "Ledelse og innovation ind i en
bæredygtig fremtid" op til gode diskussioner til NBE's nyopstartede
interessenetværk.
 
Budskabet for dagen var for alle tre oplægsholdere ens: vi skal
arbejde mere og bedre sammen for at skabe bæredygtige
løsninger. Interessen for dette var da også stor i
interessenetværkene, som alle gerne ville mødes igen.
 
Se program og deltagerliste fra dagen her

Få din virksomhed på cirkvirk.dk
 
Arbejder I med cirkulær økonomi, har I mulighed for at komme på
Miljøstyrelsens portal cirkulærvirksomhed.dk. Portalen åbnede den
2. oktober og siden da er der kommet mange cases til om danske
virksomheder, der arbejder aktivt med cirkulær økonomi. Casen
kan handle om, hvordan I som virksomhed arbejder med cirkulær
økonomi, bæredygtighed og hvad I gør for at sikre kontinuerlig
udvikling inden for dette. Herefter vises virksomhederne på et
interaktivt kort, der skitserer alle danske cirkulære virksomheder.

http://www.rn.dk/service/nyhedsbase-rn/nyhedsliste-vaekstforum-nordjylland/nyhed?id=8b7243b0-2ff0-40ff-b1dc-3649ebbc33fd
https://nben.dk/2017/11/zoologisk-anlaeg-styrker-kommunikation-om-baeredygtighed
https://nben.dk/2017/11/30-november-2017-nbe-netvaerksmoede-om-innovation


 
Se forskellige cases og læs mere på cirkvirk.dk.

Endnu et PBF-forløb afsluttet med stor
positivitet
 
Det seneste forløb af Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling er
lige blevet afrundet med deltagelse af NBE-
medlemsvirksomhederne DGE, Lund & Staun og Bjerg Arkitektur.
Alle tre virksomheder har været meget positive over det, som de
har havde opnået igennem forløbet.
 
Hvis det også kunne have interesse for dig og din virksomhed, kan
du læse mere omkring Plan for Bæredygtig
Forretningsudvikling her.

Nyheder fra CSR.dk
Regeringen vil udfase kul i 2030
I en koalition med 14 andre lande har den danske regering
indgået en aftale om at udfase kul fra elproduktion i 2030.

Læs mere her

Pharmavirksomhed rapporter direkte på SDG-
targets

Den amerikanske medicinalvirksomhed Merck inddrager 11
specifikke SDG-targets i sin seneste CSR-rapport og bruger dem
til kvantitativt at vurdere sit eget arbejde mere præcist end med
de overordnede mål.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

https://cirkvirk.dk/
https://nben.dk/ydelser/kerneydelser
http://csr.dk/regeringen-vil-udfase-kul-i-2030
http://csr.dk/pharmavirksomhed-rapporter-direkte-p�-sdg-targets
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:nben@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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