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Vi glæder os til at se dig i 2016
Er du klar til 2016? Det er vi lige straks, så vi synes, at du skal have en lille forsmag på, hvad

Green Network disker op med til dig og din virksomhed i det nye år.

Find potentialet i CSR

Det bliver ikke så lidt, for disciplinen forretningsdrevet samfundsansvar (CSR) rummer mange

emner, dagsordener og forretningsmuligheder. Green Networks formål er at hjælpe dig med at

udnytte dem, der giver mest værdi for jeres forretning og kunder.

Heldigvis har knap 100 personer i netværket i løbet af efteråret været så venlige at assistere

vores erfarne medarbejdere i at pege på, hvilke emner der er relevante for netop deres forretning.

Det har vi lyttet til, og derfor kan vi nu præsentere dig for fire spændende temaspor, som du kan

følge i 2016. Her får du både den nyeste viden om de hotteste emner inden for forretningsdrevet

CSR og træning i helt konkrete værktøjer til brug i dagligdagen.

Vi skylder en stor tak til alle jer, der deltog i online-undersøgelsen, som var et vigtigt bidrag til

udvikling af aktivitetsprogrammet! Vinderen af ’Familiekassen’ fra Jelling Naturkød har fået

direkte besked.

Vi bringer desuden et tilbageblik på et år i Green Network med mange aktiviteter og en positiv

medlemstilgang. Vi har ingen grund til at forvente det modsatte af 2016.

Med disse ord ønsker vi alle medlemmer og følgere af Green Network RIGTIG GLÆDELIG JUL

og på gensyn i det nye år.  

Med venlig hilsen
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Alle medarbejdere i Green Network

Højdepunkter fra 2015
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50 Green Networkere tog sammen til CSR

Awards

Knap 50 morgenfriske Green Networkere

samledes til morgenmad og introduktion til

CSR Awards hos medlemmet Vejle Center

Hotel. I samlet flok fulgtes alle derefter til

CSR Awards konference i Spektrum Vejle.

Dagen sluttede af med en festmiddag og

prisoverrækkelse. Green Networks medlem,

De Forenede Dampvaskerier A/S, løb med

årets miljøpris. Læs mere.

13 virksomheder modtog diplom og flag

For 37. gang fik medlemmer i Green Network

diplom som bevis på deres indsats for øget

miljøvenlighed, bedre arbejdsmiljø og socialt

engagement. I år overrakte Green Network

diplomerne hjemme hos virksomhederne

sammen med medarbejdere og ledere.

Læs mere.

Nyt hold virksomheder certificeret i CSR 
Den 9. december 2015 bestod 7 nye virksomheder eksamen i e4 træningsprogrammet. Igennem

knap 4 måneder har virksomhederne været i benhård træningslejr sammen med Green Networks

faglige trænere. Virksomhederne er trænet i at forstå og arbejde strategisk med forretningsdrevet

GN

http://greennetwork.dk/de-forenede-dampvaskerier-vandt-miljoeprisen-2015/
http://greennetwork.dk/tid-til-diplomoverraekkelse-2015/


samfundsansvar med både afsæt i og fokus på deres egen virksomhed. Green Network ønsker

de syv virksomheder stort tillykke med resultatet og tak for godt samarbejde. Stor tak til vores

fantastiske censorer, Louise Koch fra Dansk Erhverv og Trine Nielsen fra VIA University. Se

datoerne for næste e4 holdstart her.

29 arrangementer med 500+ deltagere i

2015

Mere end 500 personer fra

medlemsvirksomhederne tankede i årets løb

masser af viden og inspiration ved Green

Networks kurser, temamøder og e4

træninger. 

Erhvervs- og vækstministeren kiggede

forbi

Erhvervs- og vækstministeren, Troels

Lund Poulsen, vil fremme markedsdrevet

CSR. I den forbindelse mødtes ministeren

d. 24. september med Green Network til

en erfaringsudveksling om

virksomhedernes arbejde med

forretningsdrevet CSR. Læs mere 

39 virksomheder blev medlem af Green Network i 2015

Hjerteligt velkommen til:

Sanistål,

DanePork

Nyborg havn

Kromann Conncet Aps

AM gruppen

Erhversakademi Aarhus

Dansk Institut for Certificering

Steen & Strøm

Lidl

ScanEnergi

EUC Syd

LEGO Koncernen

Fuhlendorff ApS

RGS 90

Comwell Kellers Park

Grundfos Holding

Damolin A/S

Erhvervsakademi Aarhus

Global Castings Lem A/S

Herning Vand A/S

HMF Group A/S

Kemex A/S

MOE A/S

NRGI Infrastruktur

Rambøll

Reno Djurs

Skjern Papirfabrik

Vikan

AH Industries

NJORD Law Firm
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WEBER Saint-Gobain

Blue Water Shipping

Assens Forsyning

De Forenede Dampvaskerier

Rotpunkt Køkken

 

Aktive Energi Anlæg

DGE Miljø- Ingeniørfirma

DONG Energy

Ferskvandscentret

Vi glæder os til at møde jer alle I det nye år, og vi håber I får stor glæde og værdi af jeres

medlemskab hos Green Network. 
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