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Vi hjælper jer gerne!
 
I NBE arbejder vi stadig fokuseret med bæredygtighed, selvom
det lige nu - som for mange andres vedkommende - foregår
hjemmefra pga. forholdsreglerne for Coronavirus.
 
Men vi er der stadig for dig og din virksomhed! Skriv til os
på nben@aalborg.dk eller til din sædvanlige kontaktperson. 

Følgende planlagte arrangementer er udskudt indtil videre:

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder
Temamøde om træ og bæredygtigt byggeri
Klimakompensation - hvordan navigerer man på feltet?

Vi opdaterer jer, når nye tidspunkter er sat for
arrangementerne. 

Digital generalforsamling 23/4 -
netværksmøde senere!
 
 
På grund af forholdsreglerne omkring inddæmning af Corona-
smitte har vi ændret program for NBE’s planlagte
generalforsamling og netværksmøde den 23. april.
Generalforsamlingen den 23. april kl. 16 holder vi fast i,
men afvikler den digitalt. Netværksmødet udsætter vi til
efteråret – stadig med spændende oplægsholdere og hyggeligt
samvær.  
 
Har du tilmeldt dig NBE’s generalforsamling, vil du få direkte
besked, når vi har fastlagt den digitale platform. Og har du
endnu ikke tilmeldt dig generalforsamlingen, kan du stadig nå
det her.
 
Så snart tid og sted for netværksmødet er fastsat, melder vi
det ud på hjemmeside, LinkedIn og i direkte mail til allerede
tilmeldte.

Træk i arbejdstøjet med grøn samvittighed
 
Frederikshavner-firmaet TOIL ’N’ MOIL producerer bæredygtigt
arbejdstøj, og deres forretningsmodel rammer lige ned i den
cirkulære økonomi: Fra produktion og valg af materiale til salg
og bortskaffelse af tøjet. TOIL ’N’ MOIL er nyt NBE-medlem og
har valgt netværket, fordi det – med produktchef Ida Dybdal
Pedersens ord – er ”et godt sted at nørde bæredygtighed”. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
mailto:nben@aalborg.dk
https://nben.dk/2020/03/23-marts-2020-netvaerksmoede-for-socialoekonomiske-virksomheder
https://nben.dk/2020/03/31-marts-2020-temamoede-om-trae-og-baeredygtigt-byggeri
https://nben.dk/2020/03/1-april-2020-klimakompensation-hvordan-navigerer-man-paa-feltet
https://nben.nemtilmeld.dk/192/


 
Fornylig blev TOIL 'N' MOIL desuden udnævnt som lokal finalist i
konkurrencen TAG FAT for bæredygtige Små og Mellemstore
Virksomheder.
 
Læs medlemsportrættet af TOIL 'N' MOIL her
 

Det Grønne Rejsehold udskudt til efteråret
 
Det Grønne Rejsehold havde planlagt to runder i 2020, med
første holdstart i april. På grund af COVID-19 må vi desværre
udskyde projektet til efteråret. Her forventer vi at være tilbage
for fuld kraft med holdstart den 16. september.
 
Du er stadig meget velkommen til at kontakte os, hvis din
virksomhed kan bruge kvalificerede og engagerede,
nyuddannede kandidater til at udvikle bæredygtige initiativer i
organisationen. Eller hvis du er nyuddannet kandidat og har
lyst til at være en del af rejseholdet (ansøgningsfrist for
kandidater er 24/8).
 
Læs mere om Det Grønne Rejsehold - og kontakt projektleder
Maria Kristiansen på maria.kristiansen@aalborg.dk og tlf. 2519
9457. 

Velkommen til nye virksomheder
 
 
I 2020 har NBE haft en god, løbende tilgang af nye
medlemmer.
Vi byder følgende virksomheder velkommen i netværket:

Hustømrerne A/S
Compsoil A/S
Gemidan A/S, Frederikshavn
Ambercon A/S
Arena Nord
Bemærk Kommunikation
Dansk Miljørådgivning A/S
Gamle Mursten Nord
HL Rent ApS

AVAS og FN's verdensmål
 
”De to workshops har hjulpet os til at åbne op og se udover,
hvad man gør nu - før kunne vi have en tendens til at
begrænse os selv. På anden workshop var vi mere visionære. Vi
så på, hvad vores mål er om 10 år, og hvad betyder det om 8
år, hvis vi skal nå målet? Vi har fået nogle konkrete
målsætninger og tidshorisonter, som vi kan arbejde med.”
 
Sådan siger projektleder Sonny Bejlegaard Nielsen fra Aalborg
Vognmandsforretning A/S (AVAS), som har arbejdet med FN's
Verdensmål i et forløb under NBE-projektet "Bæredygtig vækst
gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er". Et forløb, der
bl.a. har ført til workshops og planlægning af nye, grønne tiltag
på transportområdet. 
 
Læs mere i denne fine artikel på CSR.dk   

https://nben.dk/2020/03/traek-i-arbejdstoejet-med-groen-samvittighed
https://nben.dk/ydelser/projekter/det-gronne-rejsehold
mailto:maria.kristiansen@aalborg.dk
https://hustomrerne.dk/
http://compsoil.dk/
http://ecogi.dk/
http://ambercon.dk/
https://www.arenanord.dk/
https://bemaerkkommunikation.dk/
https://www.dmr.dk/
https://www.avv.dk/virksomheder/affaldsanlaeg/gamle-mursten-nord/
http://hlrent.dk/
https://csr.dk/vognm�nd-og-verdensm�l


Læs mere i denne fine artikel 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

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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