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  KICK OFF 
SEMINAR    

2020
LET’S MOVE FORWARD 

TOWARDS A SUSTAINABLE
FUTURE



Indskrivning og kaffe 

Velkomst, nyheder og tendenser ved Jacob Færgemand, Country Chief Executive Nordics, 
Bureau Veritas

Mads Nipper - Grundfos’ implementering af FNs verdensmål - alt andet er vand ved siden af

Networking i standområdet

Frokost

Modul 1 (A) - Modul 2 (A) - Modul 3 (A) - Modul 4 (A) - Modul 5 (A)

Kædegang til modul B

Modul 1 (B) - Modul 2 (B) - Modul 3 (B) - Modul 4 (B) - Modul 5 (B)

Kaffepause

Lykke Friis - Danmarks indsats for verdensmålene i et større perspektiv

Afrunding og tak for i dag

Udgangstilladelse!

PROGRAM FOR DAGEN 

Kl. 09.30-10.00

Kl. 10.00-10.30

Kl. 10.30-11.30

Kl. 11.30-12.00

Kl. 12.00-13.00

Kl. 13.00-13.45

Kl. 13.45-14.00 

Kl. 14.00-14.45

Kl. 14.45-15.15

Kl. 15.15-16.15

Kl. 16.15-16.30

Kl. 16.30

KICKSTART ÅRET PÅ BUREAU VERITAS’
KICK OFF SEMINAR 2020

Med en imponerende liste af spændende emner, key note speakers og virksomhedscases har vi valgt at udvide 
programmet til et heldagsarrangement.

I 2020 kan du se frem til hele to key note speakere. Om formiddagen fortæller Mads Nipper, CEO i Grundfos, hvordan de 
arbejder med FNs verdensmål. Lykke Friis, tidligere Klima- og Energiminister, lukker og slukker, når hun bevæger sig væk 
fra de virksomhedsspecifikke oplæg og sætter bæredygtighed og verdensmålene i et dansk, europæisk og globalt pers-
pektiv.

Imellem de to key note speakere, deltager du på moduler, hvor en række virksomheder fra forskellige brancher fortæller, 
hvordan de arbejder med at gøre deres virksomhed mere bæredygtig. 
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MADS NIPPER, 
GROUP PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE 

OFFICER, GRUNDFOS GROUP

KEY NOTE SPEAKER  |  MADS NIPPER
Grundfos’ implementering af FNs verdensmål - alt andet er vand ved siden af

Siden Grundfos’ grundlæggelse i 1945 har virksomheden været en pioner i løsninger på verdens vand- og klimaudfor-
dringer. Virksomheden beskæftiger 19.000 mennesker over hele verden og producerer årligt mere end 17 millioner pum-
peenheder, hvilket gør Grundfos til verdens førende pumpeproducent.

Pumperne er dog blot et middel i målet om at løse verdens vand- og klimaudfordringer, og Grundfos har adopteret FNs 17 
Verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals, SDG) i en sådan grad, at virksomheden definerer 
sig som en SDG6 og SDG13-virksomhed.

I rejsen mod SDG'erne opfinder Grundfos nye måder at drive forretning på, som er miljømæssigt bæredygtige og med et 
så lille CO2-aftryk som muligt. Ved at skubbe grænserne for energieffektivitet og vandbeskyttelse, skaber virksomheden 
værdi til verden, til kunder og til medarbejdere på den mest bæredygtige måde.

Mads Nipper har tidligere holdt tale fra FNs talerstol i New York, ”er på fornavn med ministre og erhvervstoppen i ind- og 
udland”, som Euroman skriver i sin portrætartikel, og deltog i 2019 som oplægsholder på C40-topmødet for borgmestrene 
for nogle af verdens største byer. Nu er det din tur til at blive inspireret til din rejse mod SDG’erne og høre mere om, hvor-
dan Grundfos forbedrer livskvaliteten for mennesker i hele verden.
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TILMELDING TIL 
KICK OFF SEMINAR 2020

INDGANGSTILLADELSE / 9. januar 2020 kl. 09.30-10.00

UDGANGSTILLADELSE /  9. januar 2020 kl. 16.30

STED  /  Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

PRIS  /  995 kr. ekskl. moms. Er du kunde hos 
              Bureau Veritas, koster billetten 595 kr. 
              ekskl. moms                                                                                                                 

TILMELD  / Tilmelding til Kick Off Seminar skal 
                    ske senest den 10. december 2019.
                    www.bureauveritas.dk/kickoff2020

GIVEAWAYS
Du får et værdibevis på 500 kr. til et Bureau Veritas 
kursus eller til et medlemsskab af en af vores 
netværksgrupper
Whitepaper på dagens oplæg om Circular+
Præsentationer fra dagen



MODUL 1.A & 1.B: 
Ege Carpets | Bæredygtighed og verdensmålene

Ege Carpets er en del af Ege Group, som producerer kvalitets- og designtæpper med respekt for mennesker og miljø. 
Gruppen har egne selskaber i ni lande og forhandlere i ca. 50 lande i hele verden, hvor 714 medarbejdere sidste år skabte 
en omsætning på kr. 1,2 mia.

Virksomheden har ambitiøse mål om at være den tæppeproducent i verden, der er bedst til CSR, og siden Mads Eg 
Damgaards etablering i 1938, har virksomheden arbejdet med sit ansvar for kunder, medarbejdere og det omgivende 
samfund. Virksomheden blev certificeret første gang i 1990’erne og har gennem årene arbejdet systematisk og innovativt 
med bæredygtighed. Som den første tæppeproducent i verden blev virksomheden i 2013 certificeret efter DS 49001 for 
samfundsmæssigt ansvar.

Kom og hør en række konkrete eksempler på cirkulær økonomi, som virksomheden allerede har implementeret. 100% 
fornybar energi, tæppebagsider skabt af brugte plastikflasker og garn skabt af brugte fiskenet er udtryk for, at bæredyg-
tighed er indarbejdet i kerneforretningen. Senest er FNs 17 verdensmål blevet omdrejningspunktet i virksomhedens 2030 
bæredygtighedsstrategi. Hos Ege Carpets er bæredygtighed lig handling, for som Mads Eg Damgaard engang udtalte: 
”Hvis man spytter i hænderne og tager fat, kan alt lade sig gøre”. Det gælder stadig, også omkring CSR. Det behøver 
faktisk ikke være så svært.

- Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Ege Group

- Introduktion ved Stine Josefsen, CSR Product Manager, Bureau Veritas

Ved tilmelding skal du vælge ét modul før pausen (A) og ét modul efter pausen (B). 
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MØD VORES EKSPERTER

På Kick Off Seminaret 2020 har du igen mulighed 
for at tage en snak med Bureau Veritas’ eksperter. 
Har du spørgsmål eller er du interesseret i at vide 
mere, så læg vejen forbi standområdet til en 
uformel snak.



MODUL 3.A & 3.B: 
Ren samvittighed med mål lige i skabet!

Berendsen er med 18 specialvaskerier den største tekstilservicevirksomhed i Danmark, og virksomhedens 1.371 med-
arbejdere genererer en årlig omsætning på ca. 1,4 mia. kr. Berendsen, som er en del af franske Elis med aktiviteter i 28 
lande i Europa og Latinamerika, tilbyder vask- og lejeløsninger indenfor arbejdstøj, toiletmiljøer, måtter, fladt linned, ren-
rum, mopper og miljøklude.

CSR er vævet ind i Berendsens DNA, og virksomheden har gennem en årrække været certificeret efter globale standarder 
inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed. Berendsen var én af de første virksomheder til at blive certifi-
ceret efter DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar, og virksomheden tilbyder svanemærket vaskeriservice. Desuden er 85 
% af alle anvendte tekstiler mærket med mindst ét af mærkerne: Svanemærket, EU-blomsten og OEKO-TEX, så kundernes 
samvittighed er helt ren.

Nu har Berendsen centrifugeret FN’s verdensmål og gennem analyse og kortlægning sat fokus på, hvor virksomheden 
kan gøre den største forskel. Derudover har Bureau Veritas verificeret Berendsens indsats for FNs verdensmål efter en 
helt nyudviklet screeningsmodel, og deltagerne kan blive klogere på både baggrund, proces og resultater.

- Louise Elver, CSR Chef, Berendsen

- Introduktion ved Klaus Behrndt, Lead Auditor, Bureau Veritas
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MODUL 2.A & 2.B: 
Royal Greenland som “The North Atlantic Champion” 
også inden for bæredygtighed

Royal Greenland leverer vildtfanget fisk og skaldyr af allerhøjeste kvalitet fra Nordatlanten og Arktis til forbrugere over 
hele verden. Virksomhedens 2.200 medarbejdere omsatte i 2018 for 5,1 mia. kroner, og siden opstarten 1774 har samhand-
len med fisk været afgørende for Grøndland og grøndlænderne. Hovedkontoret ligger i Nuuk i Grønland, som er verdens 
største ø - på størrelse med Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien, Storbritannien, Grækenland, Belgien og Danmark tilsam-
men. Alligevel er her kun 56.000 indbyggere – omtrent som i Horsens.

Skal man forstå Royal Greenland, må man også forstå grønlænderne – og omvendt. Virksomhedens betydning for udvik-
lingen og selvforståelsen kan næsten ikke overdrives, og det samme gælder for ansvaret for Grønlands fremtid. Hermed 
spiller det bæredygtige fiskeri en helt centralt rolle, som er med til at sikre, at også fremtidige generationer kan nyde godt 
at det nordlige spisekammer i de kolde farvande mellem Grønland og Canada og Barentshavet.

Samtidigt opvarmes Arktis dobbelt så hurtigt som verdensgennemsnittet og oplever derfor nogle af de mest markante ef-
fekter af klimaforandringerne. Dette er en påvirkning, som hverken Royal Greenland eller grønlænderne kan ændre alene, 
men det kræver et samarbejde på tværs af lande, institutioner og virksomheder. Royal Greenland arbejder strategisk med 
FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og har implementeret en tredobelt bundlinie, der inkluderer People - Planet 
– Profit.
 
Hør mere om Royal Greenlands strategi “The North Atlantic Champion”, og den bæredygtige udvikling i Grøndland.

- Mikael Thinghuus, Chief Executive Officer, Royal Greenland 

- Introduktion ved Ole Knudsen, Lead Auditor, Bureau Veritas



“HVOR DER ER EN VILJE, 
DER ER DER EN VEJ!”

                                            
Flugtkongen Carl August Lorentzen, 1949, Horsens Statsfængsel



MODUL 4.A & 4.B: 
Using standards, auditing and certification to transition to a circular 
economy Business Model

Sustainability is at a turning point, as governments and businesses seek ways to combat climate change and the se-
verity of plastic waste in food chains and oceans. For many years, businesses have focused on managing environmental 
impacts; today, they are looking to meet future regulatory requirements and customer expectations.

Today, businesses are rethinking their sustainability strategies, shifting their focus from simply reducing environmental 
impacts, to moving towards a circular economy business model. This renewable energy-powered model of production 
and consumption requires companies to rework their linear business models and embrace a closed-loop system for 
resources and products.

Mark Fraser and Michael Poulsen will discuss how Bureau Veritas can help your business transition towards a Circular 
Economy through our Circular + Framework, using Environmental Management Systems (ISO 14001) and Energy 
Management Systems (ISO 50001) to be more efficient in existing operations and ISO 20400 for Sustainable Procurement.

During this module, the following topics will be covered:
- What is circular economy?
- Using certification and standards to transition to a circular economy business model
  
This presentation will be in English.

- Mark Fraser, Innovation & Sustainability Business Development Manager, Bureau Veritas France 

- Michael Poulsen, Lead Auditor, Bureau Veritas 

MODUL 5.A & 5.B: 
Nye regler om kemiske arbejdspladsvurderinger (APV)

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) bortfaldt den 1. juli 2019, hvilket betyder, at der nu sættes et øget fokus 
på den kemiske APV samt på oplæring og instruktion.

Er du usikker på, hvordan du skal gribe de nye regler om kemiske arbejdspladsvurderinger an, så kan du med fordel 
tilmelde dig dette modul.

Undervejs vil du få indsigt i, hvad lovgivningen siger og hvordan andre virksomheder løser opgaven, så det tilfører 
værdi til virksomheden.

Modulet gennemføres i et stærkt samarbejde mellem Linda Nielsen Schuleit, Technical Manager ansat i 
Markedsovervågningen i Arbejdstilsynet og Jette Røgen, Senior Consultant hos Bureau Veritas.

- Linda Nielsen Schuleit, Technical Manager, ansat i markedsovervågningen i Arbejdstilsynet 

- Jette Røgen, Senior Consultant, Bureau Veritas
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LYKKE FRIIS, 
TIDLIGERE KLIMA- 

OG ENERGIMINISTER

KEY NOTE SPEAKER  |  LYKKE FRIIS
Danmarks indsats for verdensmålene i et større perspektiv 

Danmark har i høj grad taget FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling til sig. Både politikkere, borgere og virksomheder 
gør en storstilet indsats for at implementere verdensmålene, og på mange områder er verdensmålene hurtigt blevet en 
fælles referenceramme. Men Danmark kan ikke gøre det alene.

Med Danmarks relative lille størrelse i det globale perspektiv, har vi brug for stærke allierede, og her er det naturligt 
at kigge mod vores naboer og EU. EU har i det globale billede en meget stærkere gennemslagskraft – hvis vi ellers kan 
blive enige! Lykke Friis tager os med på en EU-rundrejse og fortæller mere omkring udfordringer og forhindringer for et 
fælles fodslag. Hun sætter også indsatsen ind i et historisk perspektiv og trækker tråde tilbage til Berlinmurens fald for 
netop 30 år siden. Derudover deler hun ud af sin imponerende viden om vores tyske broderfolk mod syd. Kom med på en 
tour-de-force gennem Europa og få sat Danmarks indsats ind i et større perspektiv.
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