Temamøde om Grøn Vækst
INVITATION

PRAKTISK INFORMATION
Tid og sted
6. juni 2019 kl. 14.45 - 16.15
Rådhusvej 8, 4180 Sorø
lokale 273 (OBS indgang via borgerservice – spørg efter arrangement og lokale i receptionen)

Tilmelding

Mange har sikkert hørt politikere og erhvervsledere tale om ”grøn vækst” inden for cirkulær økonomi, grøn omstilling og bæredygtighed. Men hvad betyder de begreber, og hvad skal jeg gøre
som virksomhed for at få del i den grønne vækst?
Som et led i Sorø Kommunes arbejde med FNs Verdensmål inviterer Sorø Erhverv onsdag
den 6. juni til temamøde om Grøn Vækst. I Region Sjælland alene vurderes der at være
potentiale for 7.600 nye grønne arbejdspladser og en grøn vækst på 18 mia. kr. frem mod
2035. På temamødet kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed kan få del i den
grønne vækst ved at arbejde bæredygtigt og få inspiration til omstillingen til en mere cirkulær og grøn forretningsmodel.

erhvervsservice@soroe.dk senest
den 29.maj med angivelse af navn
og virksomhed

Yderligere spørgsmål
Laila Carlsen på lbc@soroe.dk
eller på tlf.: 20 26 50 81

Om oplægsholderne
Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i
Greater Copenhagen, der arbejder
for det fælles mål at accelerere den
grønne omstilling og vækst.
https://www.gate21.dk/
Jens Larsen, er tilknyttet et forsker
netværk på AAU Business på
Aalborg Universitet, der har fokus
på bæredygtig vækst. Han er bl.a.
medstifter af True Storytelling.
https://true-storytelling.com/
nyrup plast har i mange år arbejdet
bevidst for en stærk miljøprofil og
er specialister i at udvikle systemer, der kan håndtere skybrud og
genanvende regnvand. Det gør
dem til en vigtig spiller i fremtidens
arbejde med klimaforandringer.
http://nyrupplast.dk/

PROGRAM
Velkomst v/ Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Rolf Clausen
Forretningsudvikling gennem grøn omstilling v/ Poul Erik Lauridsen, Direktør i Gate 21
Stærke fortællinger om verdensmålene som ny vækststrategi v/ Jens Larsen, forsker
Håndtering af fremtidens klimaudfordringer v/ Rasmus Mørkenborg, nyrup plast
Spørgsmål og afrunding

Vi håber, at mange af jer har lyst og mulighed for at komme. Input om hvordan I selv arbejder med den grønne omstilling eller idéer til dette er meget velkomne.
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Sorø Erhverv
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