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  Arrangementer

18. februar kl. 17-20: Fra stald til salg -
Vrejlev Klosters arbejde i hele værdikæden

Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling og NBE inviterer på
besøg hos Vrejlev Kloster, som vil fortælle, hvordan de arbejder
hele vejen i værdikæden fra stald til salg. Vrejlev Kloster har et
tæt samarbejde med Ingstrup Mejeri, som producerer ost og
smør af råvarer fra klosteret. 
 
Vi skal desuden høre små indlæg fra to andre nordjyske
producenter, som har valgt at arbejde på tværs i
værdikæden. Hvis Corona-situationen kræver det, vil
arrangementet udskydes og erstattes af et webinar. 
 
 
Klik her for at tilmelde dig arrangementet!

Året, der gik online
 
2020 blev et usædvanligt år på mange måder. Corona-
situationen satte desværre sit præg på, hvilken type
arrangementer vi i NBE havde mulighed for at tilbyde vores
medlemmer. Men heldigvis var både medlemmer og
samarbejdspartnere meget omstillingsparate. Derfor kan vi,
trods alt, se tilbage på nogle rigtig fine arrangementer - både
digitalt og fysisk.
 
Vi glæder os bl.a. over rækken af master classes i november-
december, hvor vi fik kvalificerede input til så forskellige emner
som digitalisering, design, kommunikation m.m. Vi havde fine
webinarer i samarbejde med bl.a. DIEH (om cirkulære indkøb)
og Concito (om klimakompensation). Vi fik afrundet
bæredygtighedsforløbet for ca. 100 nordjyske SMV'er med en
præsentation af resultaterne i november. Og så nåede vi også
nogle få, fysiske arrangementer, når Corona-
vinduet lejlighedsvist var åbent - bl.a. i september om
bæredygtig byggeplads og partnerskaber.
 
Vi ser frem til - og håber på - et mere forudsigeligt 2021 med
masser af gode arrangementer sammen med jer!
 

Fra spildevand til kildevand

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2020/12/18-februar-fra-stald-til-salg-vrejlev-klosters-arbejde-i-hele-vaerdikaeden


Fra spildevand til kildevand
Medlemsportræt af Cleantech Aqua 
 
Cleantech Aqua har en mission: De vil stoppe brugen af
drikkevand, hvor det er muligt at erstatte det med renset
genbrugsvand eller regnvand. F.eks. ved bilvask eller vask af
industrielle produktionsanlæg. Derfor sælger de renseanlæg til
virksomheder.
 
Læs historien om den Nørresundby-baserede
pionérvirksomhed, der blev NBE-medlem i 2019 og samtidig
udvidede medarbejderstaben.
 
Find månedens medlemsportræt på NBE's hjemmeside

Podcastserie om grøn omstilling
 
NBE er en del af Green Hub Denmark - et offentligt-privat,
nationalt partnerskab for grøn innovation og bæredygtige
forretningsmodeller. Green Hub Denmark har lanceret
podcastserien "Den Grønne Omstilling", der bl.a. beskriver de
teknologier og løsninger, der skal hjælpe Danmark med at
indfri sin ambitiøse klimamålsætning om 70 % CO2-reduktion i
2030. 
 
Find podcasten via dette link

Klyngen for byggeri og anlæg er nu officielt
gået i luften
 
Arbejder du inden for bygge- og anlægsbranchen, så bør du
overveje et medlemskab i den nye nationale klynge for byggeri
og anlæg. Det er gratis frem til 30. juni 2021.
 
Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til:  

Innovation
Produktivitet
Eksport og internationale samarbejder
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
Digitalisering og Smart City

Læs mere om klyngen her

Tema om SMV'er og bæredygtighed
 
CSR-magasinet udkom kort før jul med et tema-nummer om
bæredygtighed og SMV'er (Små og Mellemstore Virksomheder).
 
I en artikel med overskriften "Hurra - vi er blevet klogere på
SMV'erne" udtaler Bahare Haghshenas (leder af
rådgivningsenheden acaia under Deloitte) bl.a.: 
"SMV'erne har typisk stor teknisk kapacitet og viden om det
produkt, de sælger, men de har ikke ressourcer til selv at tage

https://greenhubdenmark.dk/podcast/
https://klyngenforbyggerioganlaeg.dk
https://klyngenforbyggerioganlaeg.dk/


produkt, de sælger, men de har ikke ressourcer til selv at tage
bæredygtighed ind i en kommerciel setting." Hun konkluderer
derfor, at der er brug for hjælp og ekstern facilitering og
støtte.
 
Magasinet peger på otte projekter, der skal bidrage til at
fremme SMV'ers arbejde med samfundsansvar og verdensmål.
 
Derudover indeholder magasinet artikler om bl.a.:

bæredygtighed i bestyrelseslokalet
virksomheder og dataetik
Danmarks nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
Novo Nordisks krav til leverandører om brug af grøn
strøm

Læs CSR-magasinet 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
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