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Event: Seminar om uønsket kemi
 
Den 1. september inviterer NBE sammen med Center for
Cirkulær Kemi og NIRAS til gratis inspirations-seminar om,
hvordan din virksomhed kan erstatte uønskede kemiske stoffer
i produktionen. 
 
Dagen byder på en række spændende oplægsholdere, der
både præsenterer konkrete værktøjer og eksempler fra den
virkelige verden. Der vil være særligt fokus på byggeri, men alle
virksomheder er velkommen.
 
Læs mere og tilmeld dig seminaret her 

Event: Kongres om cirkulære udbud
 
Den 2.-3. september kan du komme til international, on-line
kongres og få den nyeste viden om, hvordan cirkulære indkøb
kan gøre en forskel. Udbudskonsulenter, leverandører,
forskere og førende eksperter fra hele Europa vil dele
erfaringer og eksempler på, hvordan man kan bruge indkøb
som et effektivt redskab i en cirkulær økonomi.
 
Kongressen byder på en blanding af oplæg, workshops, taler
og virtuelle virksomhedsbesøg. Bag kongressen står det EU-
støttede projekt Circular PP under Interreg Østersø-region-
programmet.
 
Læs mere og tilmeld dig kongressen her:
http://www.cpcongress.eu 

 
 

Event: Bæredygtighedsfestival i digital form
 
Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg finder 9.-12. september
sted for ottende gang - i år i digital udgave. Festivalen
præsenterer en række spændende eksempler på, hvordan
lokale virksomheder, organisationer og institutioner arbejder
med bæredygtighed. Og den digitale version giver en mulighed
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med bæredygtighed. Og den digitale version giver en mulighed
for at nå bredt ud med budskabet.
 
Populære events som politiske debatter, inspirerende oplæg
og uddeling af årets Bæredygtighedspris vil stadig være en del
af programmet, bare i en online version.
 
Læs mere om Bæredygtighedsfestivalen 2020

Klimakompensation - få de gode pointer!
 
Køb af klimakreditter bliver en nødvendighed for mange
virksomheder, 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? NBE holdt webinar om emnet
forleden, og vi blev klogere på både teori og praksis. 
 
Henrik Gudmundsson fra den grønne tænketank,
CONCITO, beskrev fordele og ulemper ved klimakompensation
og fortalte om, hvilke krav der egentlig findes til standarder på
området. Kurt Nedergaard fra Gabriel gav os et indblik i,
hvordan de hos tekstilproducenten har arbejdet aktivt med
klimakompensation, og hvordan de kom i gang.
 
Nåede du ikke webinaret? Så kan du læse slides fra dagen på
NBE's hjemmeside.   
 
Læs slides fra arrangementet om klimakompensation

Det Grønne Rejsehold - noget for din
virksomhed?
 
Når sommerferien er veloverstået, og alle er tilbage i
arbejdstøjet, sender vi årets Grønne Rejsehold ud til nordjyske
virksomheder, der er medlem af NBE. Den 16. september har vi
holdstart for de nyuddannede kandidater, som står klar til at
udvikle bæredygtige initiativer i virksomhederne. Vil din
virksomhed have tilknyttet et tværfagligt hold nyuddannede i 3-
4 uger? Det koster ikke noget, men kræver investering af jeres
tid og engagement.
Det Grønne Rejsehold kan bl.a. give input til at:

Omsætte affald til ressourcer
Optimere energiforbrug
Kommunikere jeres grønne tiltag
Beregne miljømæssige og økonomiske fordele ved en
omstillingsproces 

Læs mere om Det Grønne Rejsehold - og kontakt projektleder
Maria Kristiansen på maria.kristiansen@aalborg.dk eller tlf.
2519 9457. 
Kontakt os også gerne, hvis du er nyuddannet kandidat og har
lyst til at være en del af rejseholdet (ansøgningsfrist for
kandidater er 24/8).

Nye ansigter i NBE's bestyrelse
 
I april holdt NBE den årlige generalforsamling, for første gang i
digitalt format. Her fik vi valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer
ind, som vi glæder os meget til at samarbejde med. De sætter
hver især et par ord på deres forventninger til arbejdet i
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bestyrelsen:
 
Anne Hedegaard er ansat som bæredygtighedsleder i
ingeniørfirmaet Frandsen & Søndergaard og siger om sine
forventninger til bestyrelsesarbejdet i NBE: "Som nyvalgt
bestyrelsesmedlem glæder jeg mig mest til at arbejde med at
fremme det bæredygtige byggeri i Nordjylland, gerne med
særligt fokus på cirkulær økonomi og
bæredygtighedscertificering."
 
Bjarne Andersen, indehaver af Naturens Gartner/Aalborg
VillaGartner formulerer sine visioner for arbejdet i bestyrelsen
sådan her: "At fremme NBE bestyrelsens og NBE
organisationens fokus på FN's verdensmål, der omhandler
biodiversitet, idet jeg mener at dette vigtige emne går fint i
spænd med bæredygtig erhvervsudvikling i Nordjylland."
 
Peter Boltau er administrerende direktør i TL Byg og siger om
sine forventninger til bestyrelsesarbejdet: "Jeg glæder mig til at
præge den bæredygtige udvikling i Nord Danmark med fokus
på at gennemføre praktiske projekter i den virkelige verden". 
 
NBE's bestyrelse skal bl.a. arbejde med netværkets nye
strategi. Den kan du læse mere om på NBE's hjemmeside, hvor
du også finder Årsberetning 2019, der præsenterer sidste års
indsatsområder og arbejdsopgaver.
 
Læs NBE's strategi og årsberetning 

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk

https://nben.dk/2020/04/ny-nbe-strategi-og-dugfrisk-aarsberetning
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:nben@aalborg.dk


Find os på LinkedIn

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

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

	Event: Seminar om uønsket kemi
	Event: Kongres om cirkulære udbud
	Event: Bæredygtighedsfestival i digital form
	Klimakompensation - få de gode pointer!
	Det Grønne Rejsehold - noget for din virksomhed?
	Nye ansigter i NBE's bestyrelse

