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Kommende arrangementer

14/5 kl. 14: Online netværksmøde om klimaberegninger
#1 af 2
For NBE-medlemmer
 
Mange virksomheder ønsker at bidrage til en bæredygtig
udvikling og reducere deres klima- og miljøfodaftryk. Men
hvordan skaber man overblik over disse påvirkninger, og hvilke
metoder kan I anvende hos virksomheden til at kvantificere og
styre dem? 

I samarbejde med NIRAS inviterer vi til to online
netværksmøder. Møderne supplerer hinanden, så vi anbefaler
deltagelse i dem begge. Overskriften for det første møde er
"Skab overblik over klima- og miljøpåvirkninger – datadrevet
bæredygtighed". 

28/5 kl. 14: Online netværksmøde om klimaberegninger
#2 af 2
For NBE-medlemmer
 
Under overskriften "Klima- og milijøpåvirkninger - fra overblik til
handling" tager vi tråden op fra netværksmødet den 14/5 om
klimaberegninger. 

NIRAS vil give en opsamling på metoder til at skabe overblik
over klima- og miljøpåvirkninger og med konkrete eksempler
vise, hvordan en virksomhed kan bruge sådan et overblik til at
identificere konkrete forbedringspotentialer.

De to netværksmøder i samarbejde med NIRAS supplerer
hinanden, så vi anbefalder deltagelse i dem begge.

11/6 kl. 19: Netværksmøde om klima og energi i
landbrug
Arrangeret af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
 
Alle taler om klimaet – også i landbruget. På dette
netværksmøde skal vi sammen blive lidt klogere på nogle af de
handlemuligheder, som vi har i landbruget i forhold til energi
og klimatiltag.
 
Hvis forholdsreglerne i forhold til covid-19 tillader det, holder vi
mødet hos vores medlem Rokkedahl - alternativt holdes mødet
som webinar. Det oplyser vi, når tiden nærmer sig!

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2020/04/14-maj-2020-online-netvaerksmoede-om-klimaberegninger-1-af-2
https://nben.dk/2020/04/1-april-2020-klimakompensation-hvordan-navigerer-man-paa-feltet
https://nben.dk/2020/04/28-maj-2020-online-netvaerksmoede-om-klimaberegninger-2-af-2
https://nben.nemtilmeld.dk/195/


25/6 kl. 15: Klimakompensation - hvordan navigerer
man? 
For NBE-medlemmer
 
Køb af klimakreditter bliver for mange virksomheder en
nødvendighed, hvis de skal leve op til fremtidens krav om at
nedbringe CO2-aftrykket. Men hvordan navigerer man på dette
felt, der er nyt og komplekst?
 
Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent ved den grønne
tænketank CONCITO, har arbejdet med klimakompensation i
forbindelse med bl.a. flyrejser og giver et indblik i overvejelser
og dilemmaer. 
NBE’s medlemsvirksomhed Gabriel har gjort sig erfaringer med
køb af klimakreditter og fortæller om virksomhedens erfaringer.

NBE inviterer til fyraftens-webinar om et højaktuelt emne!

Ny NBE-strategi og dugfrisk årberetning
 
NBE har netop lanceret en ny strategi for netværkets arbejde.
Strategien har fire faglige hovedsøjler:

Cirkulær økonomi og grøn omstilling
Det blå og det grønne Nordjylland
Energi til grøn vækst
NordDanmark går foran  

Strategien er udarbejdet af NBE's bestyrelse og blev
præsenteret for foreningens medlemmer til den ordinære
generalforsamling torsdag den 24. april.
 
Ved samme lejlighed præsenterede vi NBE's årsberetning for
2019. Her kan du bl.a. læse om Det Cirkulære Nordjylland, NBE

Byg og Det Grønne Rejsehold - og hvad der ellers har fyldt i
netværkets arbejde i 2019.
 
Læs strategi og årsberetning 2019  

Øjenåbner til grønnere hoteldrift
 
Tidligere var bæredygtighed ikke det, de talte mest om hos

https://nben.dk/2020/04/1-april-2020-klimakompensation-hvordan-navigerer-man-paa-feltet
https://nben.dk/2020/04/ny-nbe-strategi-og-dugfrisk-aarsberetning


Tidligere var bæredygtighed ikke det, de talte mest om hos
Hotel Phønix i Hjørring. Men efter deltagelse i det EU-
finansierede projekt ”Bæredygtig Vækst gennem energi- og
ressourceeffektive SMV’er” er der kommet helt andre boller på
suppen! Medejer Henrik Messmann fortæller: 
- Det har været en øjenåbner og et rigtig godt samarbejde. Der
er gået sport i at kigge på, hvad og hvor vi kan gøre noget
endnu grønnere. Vi har desuden gennem processen fundet ud
af, at meget af det vi allerede gjorde, var det helt rigtige. Sund
nordjysk fornuft! 
 
Læs mere om Hotel Phønix' arbejde med grønne
forretningsplaner

Gratis rådgivning om cirkulær kemi
 
Vidste du, at din virksomhed kan få 25 timers gratis rådgivning
til et projekt om at erstatte kemi med alternative stoffer?
Center for Cirkulær Kemi arbejder med at identificere
muligheder og barrierer for substitution af kemi generelt og i
udvalgte brancher. Måske kan nogle af de kemikalier, som I
arbejder med i virksomheden, erstattes med andre eller helt
udfases?
 
Hvis din virksomhed er indenfor områderne Byggeri, Emballage
og Fødevarer, så har I mulighed for at få 25 timers gratis
rådgivning og støtte til dette arbejde, der finansieres af
Milijøstyrelsen og udføres af NIRAS.
 
Læs mere hos Center for Cirkulær Kemi
 

Hvem vinder bæredygtighedsprisen 2020?
 
Verden er på kort tid vendt på hovedet, og derfor er det måske
vigtigere end nogensinde før, at vi fejrer de gode initiativer, der
foregår i vores region.
 
Aalborg Kommune glæder sig til at uddele
Bæredygtighedsprisen 2020, som i år gives til en borger,
virksomhed eller iværksætter i Nordjylland, der har gjort en
særlig indsats for klimaet. Der er nu åbent for indstillinger til
prisen. Det er nemlig dig, der har indflydelse på, hvem der
nomineres og i sidste ende vinder!
 
Så send en indstilling, hvis du kender én, der fortjener prisen!  
Læs mere her
 

Dansk Industri satser grønt
 
Før coronakrisen havde mange virksomheder grønne
investeringer for øje. Det viser en rundspørge hos Dansk
Industris virksomhedspanel, og DI satser selv grønt med
nyansat vicedirektør, som har en klar profil inden for klima og
energi. Det skal være med til at sikre, at vi kommer ud af krisen
på en bæredygtig måde. Det skriver CSR.dk.      
 
Læs artiklen her

https://nben.dk/2020/04/oejenaabner-til-groennere-hoteldrift
https://cirkulaerkemi.dk/nyheder/2020/apr/gratis-guide-og-raadgivning/
http://www.centerforgr�nomstilling.dk/baeredygtighedsfestivalen/baeredygtighedsprisen
https://csr.dk/di-talrige-virksomheder-planlagde-gr�nne-investeringer-f�r-coronakrisen


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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