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Kommende arrangementer
 
 
9/5: Hands-on: værktøjer til cirkulær økonomi
Er du nysgerrig på, hvordan man kan arbejde med cirkulær
økonomi i praksis? Denne dag får du mulighed for at få hands-on
erfaring, når vi afprøver forskellige værktøjer fra AAU. Du får en
introduktion til tre forskellige værktøjer, som du efterfølgende får
mulighed for at arbejde med i en workshop.
Derudover vil du blive introduceret til Det Cirkulære Nordjylland, og
høre nærmere om dine muligheder for at samarbejde med andre
Nordjyske virksomheder og kommuner om at få genbrugt og
genanvendt flest mulige ressourcer i regionen.
 
Tilmeld dig her
 

27/6: Netværksmøde om bæredygtigt byggeri - en
branche i forandring?
NBE og EU-projektet Green Building A-Z afholder
netværksmøde i forbindelse med afslutning af projektet. Der vil
være en blanding af præsentation af erfaringer fra projektet,
inspiration fra branchen om hvordan vi er blevet bedre, samt
en fælles dialog om, hvad næste skridt er. 

Tilmeld dig her
Læs mere om Green Building A-Z her

Årsberetning 2018
 
NBE's Årsberetning 2018 blev offentliggjort på NBE's
Generalforsamling i april. Her kan du læse om de resultater,
netværket har opnået i 2018, og om de spændende projekter,
arrangementer og initiativer 2018 har budt på i NBE.
Bla. har vi i 2018 holdt 10 års jubilæum med besøg fra Mogens
Lykketoft, gennemført 51 bæredygtighedsscreeninger, søsat Det
Cirkulære Nordjylland og meget mere.
 
Find årsberetningen her

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.nemtilmeld.dk/159/
https://nben.nemtilmeld.dk/169/
https://greenbuilding-az.com/
https://nben.dk/wp-content/uploads/2019/04/�rsberetning-2018_digital.pdf


Målet for Ragn-Sells er det cirkulære mindset
NBE medlemsportræt af Ragn-Sells
 
Som en af Danmarks førende genbrugsvirksomheder spiller NBE-
medlemmet Ragn-Sells en vigtig rolle i mødet med fremtidens
udfordringer. 
 
”Målet for Ragn-Sells er, at det cirkulære mindset bliver en naturlig
del af vores hverdag. Når det sker, kan kredsløbet lukkes, så de
ressourcer, vi tager fra jorden, bliver genanvendt og derved
forbliver i kredsløbet” fortæller Regionschef Rene Jensen. 
 
Læs mere om Ragn-Sells inspirerende forretning her.
 
Er du medlem og interesseret i at blive månedens
virksomhedsportræt? Så skriv til nben@aalborg.dk.
 

Få 60.000,- til at blive grønnere
 
Business Park Nord er optaget af bæredygtighed. De har nemlig
sat sig for at blive Danmarks første Business Park med en
bæredygtig profil. Derfor deltog de i en bæredygtighedsscreening
via NBE-projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive smv’er” og har nu gennemført det
efterfølgende konsulentforløb. Konsulentforløbet har givet input til
valg af fremtidig varmekilde, termografering af huset samt analyse
af et stort forbedringsprojekt i forhold til husets vinduer.
 
”På basis af konsulentforløbet og den grønne forretningsplan kan
vi nu træffe et sikkert valg samt følge en plan, som vi ved er
gennemtænkt og velovervejet” fortæller Brith Lund Jørgensen.  
 
Læs mere om Business Park Nords konsulentforløb her
 
Se hvordan din virksomhed kan få fingre i 60.000 kroner til
udarbejdelse af en grøn forretningsmodel her

Det Grønne Rejsehold skaber bæredygtig
forandring
 
At udvikle sin virksomhed i en bæredygtig retning kan gribes an på
mange måder. Hos Ping IT A/S, som er medlem af NBE, ansatte de
Sofie Witte fra Det Grønne Rejsehold i 2018. Hun fik bl.a. til opgave
at kortlægge Ping IT´s forretningsmodel i henhold til
bæredygtighed med FN´s Verdensmål som rammesætning.
 
Thomas Kock, Business Unit Manager hos Ping IT fortæller: ”Enhver
virksomhedsleder bør være i gang med eller overveje måden
hvorpå bæredygtighedsagendaen og verdensmålene gøres til en
del af virksomhedens strategiske og operationelle fundament. Hos
Ping IT samarbejder vi med Det Grønne Rejsehold for at kunne
sikre os en vidensmedarbejder, hvor ikke alene indsigten i
området er opdateret, men hvor også måden at arbejde med
emnet er på højt niveau.”
 
Læs mere om Ping IT’s erfaringer med Det Grønne Rejsehold her 
 
Læs mere om din virksomheds mulighed for samarbejde med Det

https://nben.dk/2019/04/hos-ragn-sells-er-maalet-det-cirkulaere-mindset
https://nben.dk/2019/04/business-park-nord-har-faaet-stor-hjaelp-til-at-saette-en-baeredygtig-kurs
https://nben.dk/ansoegningspakke
https://nben.dk/2019/04/det-groenne-rejsehold-skaber-fundament-for-baeredygtig-forandring?preview=true&_thumbnail_id=5628


Læs mere om din virksomheds mulighed for samarbejde med Det
Grønne Rejsehold her

Innovative partnerskaber i bioøkonomien
 
Under temaet Biomasse var en række nordjyske virksomheder den
25. april samlet til en spændende workshop som led i NBE-
projektet Cirkulær Innovation i Partnerskaber. Målet med dagen
var bl.a. at finde bud på mulige innovationspartnerskaber mellem
flere virksomheder, der kan arbejde videre under projektet med
støtte fra AAU og NBE. Der var bred opbakning fra deltagerne og
mange gode bud på samarbejder. Nu skal resultaterne fra dagen
udkrystalliseres i konkrete innovationspartnerskaber.
 
Du har stadig mulighed for at byde ind med ideer til konkrete
innovationspartnerskaber eller høre mere om projektet ved at
kontakte projektleder Nina Harbo på 9931 2157 eller på
nina.harbo@aalborg.dk.

NBE netværksmøde og generalforsamling 2019
 
Tak for en god generalforsamling den 23/4. Krone Vinduer var vært
for mødet, og Carsten Lanzky Jensen fortalte med jysk
beskedenhed om deres imponerende vækst og bæredygtige tiltag.
Henrik Beha fra Plastic Change var på besøg og gav et
inspirerende oplæg om udfordringerne ved vores store forbrug af
plast og kom med gode indspark til, hvordan vi løser problemerne
– bl.a. via samarbejde og partnerskaber. Arne Boelt fortalte kort
om det Cirkulære Nordjylland og Arne Remmen fra Aalborg
Universitet guidede os sikkert gennem programmet.
 
Du kan finde slides fra dagen her

Skal du med på naturmødet?
 
Fra 23.-25. maj er der Naturmødet 2019 i Hirtshals. Ønsket for
Naturmødet er at mindske distancen mellem tanke og handling; at
vi i fællesskab kan blive klogere på både naturen og hinanden og i
endnu større grad at omsætte ønsker om handling til reelle valg
om handling for naturen.
 
Skal du med? Læs mere om naturmødet her

Skal du med på Clean Tech Forum Europe i
Stockholm?

https://nben.dk/wp-content/uploads/2019/04/Ny-folder-til-virksomheder.pdf
mailto:nina.harbo@aalborg.dk
https://nben.dk/2019/02/nbe-generalforsamling
https://naturmoedet.dk/


Stockholm?
 
Skal du med på Clean Tech Forum Europe i Stockholm? D. 21. maj
starter Clean Tech Forum Europe i Stockholm. Konferencen
afholdes for 17. gang og strækker sig over tre dage med
deltagere fra over 25 lande fra hele verden.  
NBE har kontakt til Embassy of Canada to Denmark, der gerne
formidler kontakt til deltagende canadiske virksomheder inden for
bl.a. teknologier indenfor nul-udledning i elektriske køretøjer og
bio-cleantech.  
 
NBE støtter gerne medlemmer af netværket, som har interesse i at
deltage i konferencen.   
 

Læs mere om Clean Tech Forum Europe her

Nyt fra CSR.dk
Skal din virksomhed også arbejde med FN's verdensmål? Dansk
Erhverv giver tre gode råd med på vejen til at komme godt i gang
med arbejdet med verdensmålene. Find dem 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://www.cleantech.com/event/cleantech-forum-europe/
https://csr.dk/skab-v�rdi-med-verdensm�lene-?-3-gode-r�d
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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