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Dechra har papir på sit samfundsansvar 

Dechra Veterinary Products A/S er blandt de første medlemmer af 

Green Network til at blive e4 certificeret i forretningsdrevet 

samfundsansvar. De har nu en tilpasset strategi og handlingsplan. 

Læs den spændende reportage fra Dechra, som du finder på Green 

Networks LinkedIn her  

Ny hjemmeside på vej 

Den 31. januar går vi i luften med en ny Green Network hjemmeside. 

Tiltaget er led i vores målsætning om at øge serviceniveauet og 

kommunikationen med vores medlemmer, så vi skaber den bedst 

mulige medlemsoplevelse i Green Network. Med den nye 

hjemmesiden får vi således en ny og forbedret platform at formidle 

vores mange nye medlemsydelser, arrangementer og nyheder i 2015 

fra. Har du ønsker til den nye hjemmeside, er du velkommen til at 

kontakte kommunikationsansvarlige, Thue Sandgren Birk, på 

tb@greennetwork.dk eller telefon 28 12 24 22. 

ARRANGEMENTER OG GRATIS KURSER 

Optimér ressourceforbruget, og se resultaterne på 

bundlinjen 

Erhvervsstyrelsen afholder workshop om ressourceoptimering i 

produktionsvirksomheder, hvor fire af de førende virksomheder 

inden for ressourceoptimering deltager og giver gode råd om 

ressourceoptimering i din virksomhed.  

Tidspunkt: Onsdag d. 28. januar 2015 kl. 9:30 – 15:30 

Sted: Vejlsøhus hotel og konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 
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Silkeborg 

Pris: Gratis 

Læs mere 

CSR Master Class – Lær fra Danmarks bedste CSR 

virksomheder 

Deltag i CSR Master Class, og få præsenteret 10 af de bedste CSR 

cases fra nogle af Danmarks største virksomheder. Herunder Dansk 

Supermarked, OK, Novozymes, Toyota og mange flere. Deltag 

desuden i en række side-events, hvor Green Network præsenterer, 

hvordan din virksomhed kan komme godt i gang med CSR ved hjælp 

e4 ledelsessystemet. 

Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 09.00 – 18.00 

Sted: Københavns Kulturcenter, Drejervej 15, 2400 København NV 

Pris: 1.400 kr. ekskl. moms pr. person inkl. 20 % rabat til 

medlemmer af Green Network. Normalpris 1.750 kr. pr. person. 

Tilmeld dig her 

Kursus i Kemiguiden 

Deltag i introduktionskurset til KEMIguiden, og få styr på 

kemikalierne i din virksomhed. KEMIguiden er et elektronisk værktøj, 

der giver din virksomhed et nemt og enkelt overblik over jeres 

forbrug og opbevaring af kemikalier. 

Tidspunkt: Mandag d. 2. februar kl. 13.00 – 15.30 

Sted: Green Network, Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris: Gratis for medlemmer af Green Network. Kun for medlemmer 

Tilmeld dig her 

GEEN21 workshop – få ti grønne værktøjer 

Få 10 grønne værktøjer til at trimme din virksomheds miljø- og 

klimapåvirkning på denne workshop for små og mellemstore 

virksomheder, der vil have nemme og effektive måder at arbejde 

med miljø på. Lær bl.a. om eco-design, miljøkommunikation, 

leverandørstyring og miljømærker. 

Tidspunkt: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 13.00 – 16.00 

Sted: Green Network, Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris: Gratis 

Tilmeld dig her 
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Morgenmøde hos DAKA: sådan bliver døde grise til 

bæredygtig biodiesel 

Få inspiration og værktøjer til forretningsdrevet samfundsansvar af 

Green Network, og mød DAKA, der laver bæredygtig biodiesel af 

døde grise. DAKA har opbygget en succesfuld forretning ved at 

forarbejde bl.a. døde grise til biodiesel ud fra deres 

forretningsfilosofi omkring genanvendelse af naturlige ressourcer. 

Mulighed for rundvisning efter mødet.  

Mødet arrangeres i samarbejde mellem Green Network, DAKA 

Denmark A/S og Hedensted Erhverv. 

Tidspunkt: Torsdag d. 5. marts kl. 07.30 – 09.00 

Sted: Daka Denmark A/S, Dakavej 10, 8723 Løsning 

Pris: Gratis deltagelse for medlemmer af Green Network og Business 

Horsens. Øvrige 150 kr. ekskl. moms. No show-gebyr på 150 ekskl. 

moms ved udeblivelse eller afbud.  

Tilmeld dig på Business Horsens hjemmeside her 

Få papir på jeres samfundsansvar 

Gennemfør e4 trænings- og strategiforløbet i forretningsdrevet 

samfundsansvar, og få en gennemarbejdet strategi og 

handlingsplan, der sikrer holdbar vækst og styrker din virksomheds 

konkurrenceevne. Læs mere på www.e4gn.dk  

Tidspunkt: 5 undervisningsdage + eksamen med start onsdag d. 18. 

marts 

Sted: Green Network, Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris: 20.000 kr. ekskl. moms for én person eller 25.000 kr. ekskl. 

moms for to personer 

Tilmeld dig, eller hør mere om e4 ved at kontakte CSR rådgiver, Thue 

Sandgren Birk, på tb@greennetwork.dk  eller på telefon 28 12 24 22 

Resilience Conference - ”The Future Belongs to the 

cities” 

Vejle Kommune inviterer til konference om byens og kommunens 

fremtid, hvor en række spørgsmål diskuteres: 

 Hvordan opbygger byer som Vejle modstandsdygtighed over 

for udefra kommende påvirkninger såsom klimaforandringer, 

befolkningstilvækst, energiforsyningssikkerhed mv.? 

http://www.greennetwork.dk/news.aspx?id=2154-2459gr-107-0-00000000
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 Hvilken rolle har byerne i forhold til at sikre fremtidens 

velfærd?  

 Hvordan kan Vejle tage mere ansvar og skabe stærkere 

netværk i samarbejdet med staten, private virksomheder 

m.fl.? Læs mere 

Tidspunkt: 5. marts 2015 Kl. 12.00 – 16.30 

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

Pris: 500,00 Kr. 

Mere information følger www.vejle.dk 

Strategisk arbejdsmiljøarbejde i forhold til 

arbejdsmiljøloven  

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationen. 

Har I styr på arbejdsmiljøet I jeres virksomhed, ved I hvilke regler der 

gælder, og hvad Arbejdstilsynet ser på, når de kommer på besøg? 

Tidspunkt: Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 09.00 – 15.30 

Sted: Green Network, Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris: Gratis for medlemmer af Green Network. Øvrige betaler 900 kr. 

+ moms. ”No show”-gebyr er 300 kr. 

Tilmeld dig her 

  

  

Følg Green Network på LinkedIn 

  

 

  

  
 

  

  Ønsker du at afmeld nyhedsbrevet?   
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