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NBE netværksmøde: Brug innovation aktivt på
vejen til bæredygtig forretningsudvikling
Torsdag den 30. november kl. 13.00 - 17.00
Årets sidste store netværksmøde afholdes hos Business Rebild.
Dagen byder på mange spændende oplæg og afsluttes med tapas
og netværk. Tilmeld dig lige her, så du ikke går glip af:
Velkomst ved Erhvervs- og Turistchef i Rebild Kommune Jane
Bejlegaard Lindberg
Oplæg om Det Cirkulære Nordjylland ved næstformand for
NBE og borgmester i Hjørring, Arne Boelt, og adm. direktør
ved Aage Vestergaard Larsen, Franz Cuculiza
Foredrag med Jonathan Løw - Ledelse og innovation ind i en
bæredygtig fremtid
Opstart af NBE-interessenetværk
Ved deltagelse i dette netværksmøde er du med i konkurrencen
om at vinde Jonathan Løws bog "Gurubogen" som lydbog. Du kan
finde bogen som både e-bog og hardcover her:
http://www.gurubogen.dk/.

Højer Møbler vinder udbud om bæredygtige
læringsmiljøer
I Aalborg Kommunes udbud om bæredygtige læringsmiljøer blev
der stillet store krav til leverandører om fokus på cirkulære indkøb,
hvor læringsmiljøerne indrettes med nye, brugte og istandsatte
møbler. Højer Møbler, som er en virksomhed med over 25 års
erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til
undervisningssektoren, vandt udbuddet. For Højer Møbler var
tanken om cirkulær økonomi ikke ny, og ejer Jens Højer ser
udbuddet som en sejr: ”Jeg har kæmpet for, at kommuner skal

udbyde grønne indkøb og se på totaløkonomi over en 20-30 årig
periode. Det er ikke fornuftigt, at det offentlige eller vi andre køber
billigt ind, hvis produkterne ikke holder og man efter 2-4 år skal
købe ind igen. Ved Højer Møbler kalder vi det sund fornuft, men vi
har i nyere tid fundet ud af, alle andre kalder det bæredygtighed,
så det kalder vi det også i dag”.
Læs nyheden på NBE's hjemmeside

AKKC er Danmarks første certificerede
bæredygtige eventsted
Torsdag den 5. oktober blev Aalborg Kongres & Kultur Center
(AKKC) officielt Danmarks første ISO 20121 certificerede
bæredygtige eventsted. Virksomheden blev medlem af Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) i 2013 og allerede dengang
havde Produktionschef Anders Jespersgaard fokus på miljø og
bæredygtighed. Sammen med NBE intensiverede AKKC deres
indsats; ”Det var startskuddet til certificeringen, som vi er meget

stolte over allerede at have nået” udtaler teknisk chef, Anders
Jespersgaard.
En stor del af at være nået målet, skyldes ansættelsen af Fie
Glerup, som var på NBE’s Grønne Rejsehold. AKKC har derfor –
udover at have opnået en certificering, skabt en grøn
arbejdsplads i Aalborg.
Læs hele nyheden om AKKC's certificering her

Det Grønne Rejsehold løser dine grønne
opgaver
Så blev det tredje og sidste Grønne Rejsehold uddannet. Kurset
har kørt som et samarbejde mellem NBE og AAU karriere og derfor
har flere forskellige fagligheder også været repræsenteret fra
Aalborg Universitet. Det Grønne Rejsehold blev undervist i
bæredygtighed, projektledelse og business cases, og som en del
af kurset har de gruppevis arbejdet sammen med virksomhederne
Nordsøen Oceanarium, ITW Polymers, Aalborg Kommune
Entreprenørenhed, Aalborg Havn, Crispo Denmark og DGE Miljø- og
Ingeniørfirma. I alt er der nu uddannet omkring 90 grønt guld, som
er klar på at sætte ekstra gang i grøn omstilling hos nordjyske
virksomheder.

Hvis I har lyst til at få besøg af Det Grønne Rejsehold til at løse en
grøn opgave med alt lige fra ingeniør- til kommunikationsopgaver,
så kontakt heidi.lyhne@aalborg.dk og hør nærmere.

Aage Vestergaard Larsen vinder KTC's
Innovationspris
For et treenigt samarbejde om projektet "Fra plastaffald til råvare’
vandt NBE-medlemsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen (AVL)
Kommunalteknisk Chefforenings (KTC) Innovationspris 2017.
Sammen med virksomhederne HOFOR og Kalundborg Forsyning
skabte AVL et projekt, der i stor grad viste, hvordan kommuner og
kommunale selskaber viser nye veje til at løse én – eller flere
udfordringer, til samlet gavn for samfundet. “Projektet har bevist,

at forretningsmodellen kan opskaleres til at omfatte hele
Danmark og vil få stor mulighed for at kunne bruges som det gode
eksempel på cirkulær økonomi, når det er bedst. Altså, når det
kan skabe og vise en positiv forretningsmodel for hele
værdikæden, som også i den grad er bæredygtig. For hvert kilo
genanvendt plast i høj kvalitet, som kan erstatte virgin materialer,
spares miljøet for et CO2 udslip på 2,4 kilo!”, udtaler Gitte Buk
Larsen fra Aage Vestergaard Larsen A/S.
Læs hele nyheden på NBE's hjemmeside.

Læs hele nyheden på NBE's hjemmeside.

NBE er en del af FutureWeek 2017
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er
bronzecertificeret medlem af Cluster Excellence Denmark, som er
den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i
Danmark. Sammen med disse klynger og netværk står NBE bag
FutureWeek 2017 i uge 48. Formålet er at sætte fokus på den
værdi, som danske klynger og netværk skaber for deres
medlemmer.
Som en del af FutureWeek 2017 vil NBEs netværksmøde den 30.
november derfor have fokus på Cirkulær Økonomi og på hvordan I
kan bruge innovation aktivt på vejen til bæredygtig
forretningsudvikling.
Læs mere om FutureWeek 2017 på www.futureweek.dk

Inspirationsmøde om udbudskravene til
bæredygtighed i offentlige byggerier
Green Building A-Z og NBE afholdte d. 25 oktober et spændende
inspirationsmøde om udbudskravene til bæredygtighed i offentlige
byggerier. Dagen startede med en god paneldebat, hvor
deltagerne fik forskellige faggruppers vinkler på
bæredygtighedskrav, faciliteret af Trine Saaby fra UCN. Deltagerne
fik derefter indblik i erfaringer til bæredygtighedskrav i offentligt
byggeri ved et oplæg af byggechef Peter Munk, Aalborg Kommune.
Anne Klitgaard fra UCN præsenterede en alternativ måde til at se
på samarbejde i byggeprocessen på med oplægget omkring
Knotworking. Dagen sluttede af med en udbytterig workshop
imellem deltagerne.
Se slides fra dagen og lær mere omkring projektet Green Building
A-Z her.

Morgenmøde om Lean hos DLG
Den 12. oktober var en række nordjyske virksomheder samlet til
morgenmøde hos DLG i Vrå for at høre om en brugerdrevet tilgang
til LEAN. Fabrikschef Per Nielsen stod for en spændende
præsentation af, hvordan forholdsvis simple LEAN-projekter kan
have stor indvirkning på effektiviteten i en virksomhed. Per blev
suppleret af konsulentvirksomheden Soxso, som fokuserede på
grundtankerne og principperne bag en vellykket LEAN-proces.
Morgenmødet dannede ramme om god debat om
medarbejderinddragelse, motivation og ressourceoptimering.
Efterfølgende blev deltagerne inviteret en tur med rundt i
produktionen, hvor der produceres i omegnen af 160.000 ton
foder årligt.
Se slides og deltagerliste fra dagen her

Nyheder fra CSR.dk
Vi skal gå foran på bæredygtig turisme og
events

Klimaforhandlinger for skibsfarten er i gang Danske Rederier håber på ambitiøs plan

events

Danske Rederier håber på ambitiøs plan

Hvad har business events at gøre med bæredygtig turisme? Det er IMO er i fuld gang med at forhandle om en klimastrategi for
forbundne kar, lyder svaret fra direktøren for UNDP’s nordiske skibsfarten. Danske Rederier håber på en konkret og ambitiøs
kontor i Danmark, og derfor har det stor betydning, at de begge plan,

der

kan

udvikler sig i en bæredygtig retning

udledninger".
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