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6. februar: Morgenmøde om FNs Verdensmål
Over 150 har allerede tilmeldt sig morgenmødet -Vil du også blive
klogere på hvordan din virksomhed kan arbejde med FNs 17
verdensmål?
FN’s 17 verdensmål er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for
klodens fremtid nogensinde. Overalt i verden arbejder
virksomheder med målene og skaber samtidig øget
konkurrencekraft og forretning. På dette morgenmøde kan du
blive inspireret af bl.a. Grundfos, Hirtshals Havn og Hjørring
Kommunes Indkøbskontor. Mødet finder sted d. 6. februar kl 8.0010.00 på Vendsyssel Teater.
Læs mere og tilmeld dig her

Øvrige kommende arrangementer i NBE
NBE generalforsamling D. 23. april kl 16.30 - 19.00
Igen i år afholdes der generalforsamling i NBE, og denne gang er
temaet cirkulær økonomi. Efter mødet slutter kl 19.00 er der
mulighed for spisning og networking.
Læs mere og tilmeld dig her.
Eftermiddagsmøde - Cirkulæ r Økonomi D. 9. maj kl 13.00 16.00
I samarbejde med Aalborg Universitet afholder NBE et
eftermiddagsmøde omkring cirkulær økonomi. Mødet byder bl.a. på
en workshop, hvor man kan afprøve konkrete redskaber.
Læs mere og tilmeld dig her.

Det Cirkulære Nordjylland
”Nordjylland vil gå forrest i indsatsen om at få skabt et cirkulært

Danmark. Erhvervslivet, kommunerne, erhvervscentrene og
universitetet er derfor gået sammen om at skabe ”Det Cirkulære
Nordjylland”. Den cirkulære tankegang er værktøjskassen til at
sikre stærke resultater indenfor erhvervsudvikling samt
miljømæssig og social bæredygtighed.” - læs hele teksten på s. 6.
I dag er Jyllands-Postens tillæg ”Et cirkulært Danmark" udkommet,
og NBE samt flere medlemmer er med:
s. 6: Hvad er cirkulær økonomi egentlig? v. Arne Remmen, AAU
s. 8-9:Det Cirkulære Nordjylland v. NBE
s. 12: Aalborg Zoo
s. 16. Ekspertpanel om cirkulær økonomi m. Kim Nørgaard Nielsen,
MAN Energy Solutions

MAN Energy Solutions
s. 18: Better World Fashion

NBE finder massive besparelser
NBE har i 2018 foretager 46 bæredygtighedsscreeninger af
nordjyske virksomheder. Formålet med screeningen er bl.a. at give
virksomheden input til mulige miljøbesparelser og grønne
forretningsmodeller.
På virksomhederne er der fundet CO2 besparelser på ca. 2500 ton
– svarende til 172 husstandes årlige CO2 udledning og 10.830
MWh – svarende til 3.094 husstandes årlige el-forbrug. Derudover
er der fundet 22967 ton ressourcer, som kan genanvendes i
stedet for at ende til forbrænding eller deponi.
Foruden disse besparelser havde 9 af de screenede virksomheder
så stort et uudnyttet overskud af varme, at de kunne dække 886
husstandes årlige varmeforbrug. Det svarer til at kunne dække
samtlige husstandes varmebehov i Hals.
Alt i alt har bæredygtighedsscreeningerne vist, at der stadig er
meget store miljøbesparelser at komme efter i de nordjyske
virksomheder – som også kan gavne bundlinjen!
Hvis du vil høre om dine muligheder for at få en
bæredygtighedsscreening, kan du helt uforpligtende kontakte
projektleder Niels Martin Frandsen på 2520 0973 eller
niels.frandsen@aalborg.dk

Bæredygtigt papirforbrug
NBE medlemsportræt af Novagraf
Hos medlemsvirksomheden Novagraf går bæredygtighed og vækst
hånd i hånd. ”Skal jeg provokere lidt, kan jeg sige, at vi bl.a. måler

vores succes på vores papirforbrug. Jo mere, jo bedre – sådan
samlet set” siger Lasse Jørgensen.
Her er det gode spørgsmål, hvordan man kan tænke
bæredygtighed ind i sådan en forretning? Det har de også svaret
på hos Novagraf – og det er egentligt ikke så svært, ifølge Lasse
Jørgensen.
Læs hele portrættet her.

Støt et uddannelsesrum for bæredygtighed
I år vil sponsorater til Bæredygtighedsfestivalen være med til at
støtte et uddannelsesrum for bæredygtighed for specielt
gymnasiale uddannelser. Uddannelsesrummet skal give læring og
inspiration i en hel skoledag om bæredygtighed og FN’s
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Uddannelsesrummet vil være
på Aalborgs Havnefront, så også andre besøgende i festivalen kan
blive inspireret. Læs mere her eller kontakt Heidi Lyhne Jensen
på heidi.lyhne@aalborg.dk

på heidi.lyhne@aalborg.dk

Nyt fra CSR.dk
Chr. Hansen, Ørsted og Flemming Besenbacher hyldet i
Davos
Den danske biotechvirksomhed Chr. Hansen topper Corporate
Knights’ rangering af verdens 100 mest bæredygtige
virksomheder, hvor Ørsted er nr. 4. Listen blev præsenteret i
Davos, hvor World Economic Forums topmøde lige er startet.
Carlsbergs Flemming Besenbacher fik samme sted en pris for
cirkulær økonomi.
Læs mere her.
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