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Julehilsen fra formanden
 
Tak for et godt og begivenhedsrigt år i bæredygtighedens
tegn.
 
Hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) ser vi
tilbage på et 2019 med et væld af gode virksomhedsprojekter
og nye medlemmer. Mange virksomheder har fået gennemført
bæredygtighedsscreeninger og fundet store ressource- og
energibesparelser – til gavn for miljøet og økonomien. Vi har
haft fokus på cirkulær økonomi i Nordjylland og muligheden for
at udnytte ressourcerne på tværs og i partnerskaber. Året har
også budt på inspirerende arrangementer, hvor medlemmer
har delt deres erfaringer, og videnspersoner har givet
inspiration til arbejdet med bæredygtighed. Blandt andet
glædede vi os over det store fremmøde og engagement til
netværksmødet om FN’s Verdensmål under
Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg. 2019 bragte også
Danmark en klimalov, der sætter barren højt på det politiske
område. NBE er klar til at bidrage aktivt og være en stærk
partner i dén spændende udvikling.
 
I 2020 ser vi også frem til at sætte fokus på bæredygtigt,
offentligt byggeri i samarbejde med en række skandinaviske
partnere. Vi indgår desuden i et nationalt samarbejde om at
fremme cirkulære forretningsmodeller hos små og mellemstore
virksomheder. Begge dele vil sætte skub i spændende
processer med stor rækkevidde, og vi glæder os til at komme i
gang. I NBE’s bestyrelse har vi de seneste måneder arbejdet
på en strategiplan, der sætter retning for foreningens arbejde
fremover – denne strategi skal præsenteres og godkendes af
medlemmerne på vores næste generalforsamling.
 
Men inden alt dette løber af stablen, vil vi lade julefreden
sænke sig og ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
 
Med venlig hilsen Jens Højer, formand for NBE  

Muligheder og udfordringer på
fødevareområdet
 
Den 3. december holdt Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling og Netværk for Bæredygtig
Landbrugsudvikling et stort, fælles arrangement. På
programmet var FN's Verdensmål som sproget for de fælles
muligheder og udfordringer på fødevareområdet. Med til mødet
var 80 deltagere fra både virksomheder, landbrug, kommuner

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


og landboforeninger.
 
Vi hørte spændende oplæg fra Steen Hildebrandt, som bl.a.
sagde: "Mange brancher suboptimerer deres bundlinje. De
kører deres eget løb. Det samme kan siges om kommuner og
forvaltninger, som kører deres egne søjler, og landene kører
deres eget mål. Verdensmålene siger, at vi må lave
partnerskaber og samarbejder. Hvis man ikke gør det – så
bliver man tabere. Man er nødt til at tænke mere og mere i
helheder." På programmet var også Arla Foods og Danish
Crown, som fortalte om, hvordan de arbejder med verdensmål,
klima og bæredygtighed, ligesom der var tid til netværksøvelser
og spændende dialoger om fremtidige samarbejdsmuligheder.
 
 
Hør her, hvad Mads Heinrich Juul fra EntoMass og Niels
Hedermann Pedersen fra Klovborg I/S sagde om
arrangementet!

FOKUS på bæredygtighed
Månedens medlemsportræt
 
FOKUS Folkeoplysning i Aalborg driver moderne aftenskole og
er hvert år i berøring med cirka 12.000 kursister. FOKUS
arbejder med bæredygtighed på flere fronter: i det daglige
ressourceforbrug, i ansættelsen af småjobbere, i den
pædagogiske formidling – og meget mere.
 
FOKUS er helt nyslået medlem af NBE og har masser af idéer
og ønsker til deres medlemskab af netværket. Blandt andet vil
de gerne inspirere til at samtænke klimaindsats og socialt
ansvar. Og så har de lige ansat en verdensmålsguide.
    
Læs medlemsportrættet af FOKUS Folkeoplysning her

En god, grøn historie
 
Det Grønne Rejsehold har de sidste fem år sendt nyuddannede
kandidater fra AAU og UCN ud til nordjyske virksomheder for at
hjælpe med bæredygtige initiativer. Til gavn for både
erhvervsliv, nyuddannede og miljøet. En af årets kandidater var
teknoantropolog Betina Larsen, som nu er projektansat hos
flamingoproducenten BEWiSynbra til at føre deres planer om
øget affaldssortering ud i livet. 
 
DRP4 syntes, det var så god en historie, at de forleden
besøgte BEWi i Hobro og talte med både Betina og
Kommunikations- og HR-chef Mette Fuglsang om udbyttet af
forløbet.
 
Hop ind på NBE's LinkedIn-opslag om pressehistorien og hør
mere!
Eller læs medlemsportrættet af BEWi på NBE's hjemmeside

Velkommen til nye medlemmer
 
Siden september har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
fået en række nye medlemsvirksomheder. Vi siger velkommen
til:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6608719223118278656
https://nben.dk/2019/12/fokus-paa-baeredygtighed
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607958507545329664
https://nben.dk/2019/11/bewisynbra-denmark-saetter-cirkulaer-kurs


til:

Lübech Living ApS
Cleantech Aqua A/S
FOKUS Folkeoplysning
Aalborg Karneval
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Genbrugspladserne Rebild Kommune

Elektriske lastbiler på danske veje
 
Transport bidrager massivt til verdens CO2-udledning. Det blev
derfor fulgt med spænding, da de første 100 % elektrisk
drevne lastbiler for nylig trillede afsted i København. Bilerne
kan laste op til 3,3 ton og har en rækkevidde på 100 km
bykørsel pr. opladning. På verdensplan kører der 150 biler af
denne type rundt - Danmark starter med to. Lastbilerne skal
køre for firmaer inden for madlevering og vareudbringning.    

Læs mere på CSR.dk 

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
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