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BAKER TILLY BUSINESS CLUB
GRØN OMSTILLING OG BÆREDYGTIGHED

netværk substantiv <et; netværket, netværk, netværkene>
system af forbindelser mellem enheder,
f.eks. mellem mennesker
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BAKER TILLY BUSINESS CLUB
Nysgerrighed og et ønske om at udvikle os sammen i et netværk af kunder, forretningsforbindelser og interesserede er
omdrejningspunktet, når vi hver den 1. torsdag i måneden
afholder netværksmøde i Baker Tilly Business Club.
Fundamentet bag møderne er oplæg af ekstern kaliber, hvor
vi fra kl. 8 til 9 lader os inspirere til, fra kl. 9 til 10, at sikre
vidensdeling i netværksgrupperne. Vort ønske er at forankre
viden i erhvervslivet og samfundet og være sparringspartner
i bred forstand sammen med alle netværksdeltagerne.
Der er højt til loftet, når Baker Tilly Business Club hver måned
afholder netværk. Vi har de sidste fire år afholdt netværksmøder, hvor der har været besøg af markante og relevante
erhvervsprofiler. Der kommer cirka 70-80 gæster til hvert netværksmøde fra forskellige brancher.
Vi er din aktive codriver, der sikrer, at du og din virksomhed
bevæger sig mod dine mål og dine drømme. Vi gør for dig i
dag, hvad du har brug for til i morgen.
NOW, FOR TOMORROW
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hvad synes du om dagens oplæg - hvad ﬁk du ud af det
- hvad er det med verdensmålene - hvad med cirkulær
økonomi og grøn omstilling - hvad med...

Lars Hansen, Meny kaffe

Pia Møller-Holst, BIG - Bjarke Ingels Group

Jeg synes, at cirkulær økonomi lød lidt højtsvævende, da jeg sælger hurtigtomsættelige
kaffeløsninger, men Gitte har virkelig sat skub i
nogle tanker. Det er noget, som berører os alle
og noget, vi alle bør have med i vores hverdag
på et eller andet niveau. Det giver stof til eftertanke - også i de korte salgsprocesser jeg har
med at gøre. Det er relevant at kunne tage en
dialog med mine børn, når de er store nok, om
megatrends og de 17 verdensmål.

Dagens oplæg lød spændende, da vi på BIG er begyndt - selvfølgelig
- at arbejde mere med den grønne omstilling og bæredygtighed. Vi
har gennem nogle år haft fokus på det i vores byggerier, men vi vil
gerne have endnu større fokus på det i vores drift, helt ned til hvad
vi køber af papir, hvad vi spiser til frokost og hvilken el vi får leveret
på kontorerne. Jeg synes, at hver virksomhed bærer et ansvar for
at have fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, og at vi især
bør være en af dem, der går forrest. Mine forventninger til i dag
er at få inspiration fra andre og høre noget om, hvordan de lever
den grønne omstilling og få input om hvordan de har gjort det.
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FNS VERDENSMÅL,
FREMTIDENS FORBRUGERE
OG GRØN OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER
Klimaforandringer, ressourceknaphed og befolkningstilvækst er en alvorlig trussel for kloden. I 1990 var
verdens befolkning på ca. 5 mia mennesker, og den forventes at stige til 10-11 mia. i 2050.
For at nedbringe CO2-udledningen, for at sikre forsyning og for at sikre, at vi ikke løber tør for ressourcer, må
vi lave nye cirkulære forretningsmodeller, hvor vi med økonomiske gevinster genbruger og genanvender alle
vores ressourcer og dermed fremstiller og forbruger bæredygtigt.

Adgang til ressourcer
er den største trussel
mod velstand i EU

DAGENS OPLÆG

Gitte Haar
Center for cirkulær økonomi

Megatrends viser, at vi, med digitalisering og automatisering, kan
fremme cirkulær økonomi. Vi vil blive hurtigere til at omstille produktionsapparaterne, så mindre produktioner bliver lige så rentable som store produktioner, og vi vil dermed se mere lokal
produktion.
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Fremtidens forbrugere
u
u
u
u
u
u

vil have bedre og ikke mere
vælger efter lyst,
har ikke brug for at eje
er veloplyste, kritiske og flytter verden
har viden om de globale værdikæder
stiller krav til ressourcevalg og produktion

For fremtidens forbrugere er transparens og bæredygtighed hos virksomhederne lige så vigtigt som
produktet. Vi står derfor over for en helt ny måde
at købe ind på, og segmentering og targetering vil
blive langt mere individuelt end tidligere.

Hvis danske produktionsvirksomheder
skal bestå, skal der konkurreres på
ressourceeffektivitet og knowhow

Den grønne omstilling er en ny måde at tænke økonomi på, der skal arbejdes med ressourceeffektivitet
og ressourceforbrug - og der er både besparelser og
indtjeningsmuligheder i den grønne omstilling.

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål
med opbakning fra samtlige stats- og regeringsledere. Verdensmålene skal frem til 2030 sætte kurs
mod en bæredygtig udvikling både for mennesker
og for planeten, vi bor på.
Hvis du vil arbejde med verdensmålene og grøn
omstilling, kan du begynde med f.eks. tre mål: 5,
7 og 12.
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tænk, at møde
så mange
der gerne
vil møde dig...
Daniel Weissensteiner
Augenblick Film
Det er et fantastisk netværk,
der er rigtig gode foredragsholdere og gode informationer, men også det miks af
mennesker, der deltager, er
spændende og meget anderledes end i andre netværk.
Birgitte Ovesen
Go Abroad & HR

Therese Waltersdorff
Waltersdorff Consulting

Det er et rigtig godt netværk
fordi man møder nye mennesker, får nye kontakter rent
businessmæssigt. Jeg møder
altid nogen, som kan være
til gavn for enten min eller
andres virksomheder.

Jeg er altid i rigtig godt humør, meget
energisk og har lyst til at gå i gang med
dagen efter et netværksmøde hos Baker
Tilly. Jeg møder interessante mennesker,
som måske kan blive til et samarbejde på
et tidspunkt, og som giver værdi til at forstå markedet og andre brancher bedre.

Morten Jensen
SEF Energi

Carina Heckscher
iCHECK.dk

Netværket giver en masse
god viden, fordi der er gode
oplægsholdere. Det er et
godt energipust en gang om
måneden, samtidig med at
jeg får inspiration fra mange
forskellige mennesker.

Baker Tillys netværk er uformelt, og vi får
altid en god historie, fordi der er fokus på
de gode foredrag, så vi går inspirerede
hjem fra netværksmøderne. I grupperne
kommer vi tættere på hinanden, når vi
taler om, hvordan vi kan bruge dagens
emne i vores egen hverdag.
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Tak for det gode samarbejde
om denne visuelle reportage
til Baker Tilly
I en visuel reportage samler vi ord, budskaber og billeder fra jeres konference,
møde eller seminar.
Den visuelle reportage
u samler essensen af arrangementet
u skaber hurtigt overblik
u formidler en fælles oplevelse
u	fastholder budskabet og den gode
stemning

”

Hvis du lytter til et oplæg, er der stor
sandsynlighed for, at du tre dage senere kun husker 10 %. Hvis du tilføjer
et billede, husker du op til 65 %.
Kilde: Experimentarium

Lidt om os:
Vi er Maiken Kestner, fotograf og Inge-Lise
Hartz, grafisk designer. Vi er specialister i
foto, grafisk design, tekstskrivning, korrektur og produktion. Vi har mange års
erfaring som sparringspartnere for vores
kunder, der tæller alt fra private virksomheder i alle størrelser til offentlige organisationer.

Maiken Kestner
Fotograf
20 99 20 02
maiken@kestner.dk
maikenkestner.dk

En bæredygtig udvikling er en udvikling,
som opfylder de nuværende behov, uden

Inge-Lise Hartz
Grafisk designer
26 74 14 10
i@hartzdesign.dk
hartzdesign.dk

at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.
Our Common Future, UN 1987
(Brundtlandrapporten)

