


1 min Velkomst + det praktiske Carsten

3 min Den mentale sundhed Maya Broch, Den ærlige coach, Hedensted

8 min Nedlukning og nu genåbning Kasper Glyngø, Borgmester

10 min Hvad med den grønne dagsorden Thomas Ravn-Pedersen – Verdens Bedste nyheder

10 min En god lokal historie Martin Munksholm, Belle Kunst

10 min Grøn Cirkulær Omstilling Henrik Nørgaard, Lifestyle & Design Cluster

10 min Få danske turister hertil i år Helle Rosenberg, Turistsamarbejdet Kystlandet

8 min Endnu en god lokal historie Jette og Ole, Møllers Juelsminde

2 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes - Carsten

Dagens program
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Den grønne dagsorden efter Corona
14. maj 2020

Radio Rådhus - Hedensted Erhverv
Ved Thomas Ravn-Pedersen, direktør & chefredaktør



Thomas Ravn-Pedersen

Journalist (DMJX 1991) 
Master i Offentlig ledelse (MPG-KU/CBS 2018)

Chefredaktør og direktør for Verdens Bedste Nyheder
Medlem af Folketingets rådgivende 2030-panel

@RavnP
@VBNyheder
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VI KAN BYGGE EN BEDRE VERDEN



Politiken, 28. april 2020

VI HAR ALLEREDE VEDTAGET PLANEN



ALLEREDE MASSER AF EKSEMPLER, 
NÅR DET GÆLDER:
•
•
•
•



International debat, Jyllands-Posten 4. maj 2020



• First, the huge amounts of money to be spent on recovery from the 
coronavirus must deliver new jobs and businesses through a clean, 
green transition.

• Second, where taxpayers’ money is used to rescue businesses, it 
must be tied to achieving green jobs and sustainable growth.

• Third, fiscal firepower must drive a shift from the grey to green 
economy, empowering societies and people to be more resilient.

• Fourth, public funds should be used to invest in the future, not the 
past, and flow to sustainable sectors and projects that help the environment and the 
climate. Fossil fuel subsidies must end, and polluters must start 
paying for their pollution.

• Fifth, climate risks and opportunities must be incorporated into the 
financial system as well as all aspects of public policy making and infrastructure.

• Sixth, all need to work together as an international community.

UN – April, 22 2020

FN generalsekretær António Guterres, 22. april 2020



https://finans.dk/debat/ECE12103746/fremtiden-kalder-paa-baeredygtige-loesninger/?ctxref=ext Finans.dk, 30. april 2020

https://finans.dk/debat/ECE12103746/fremtiden-kalder-paa-baeredygtige-loesninger/?ctxref=ext
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Artikler i danske medier med forekomst af 'verdensmål' 



FANTASTISK 
UDGANGSPUNKT 
FOR HANDLING
• Ungdommen kræver handling
• Klimahandling er blevet en vindersag
• Myndigheder, virksomheder & civilsamfund er 

begyndt at finde sammen om Verdensmålene
• Målene rummer potentialer for

• Nye partnerskaber & alliancer
• Innovation
• Nye generationskontrakter
• At inddrage borgere i kommunale løsninger

Derfor: Lad Hedensted føre an!
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Grøn Cirkulær
Omstilling (GCO)

• Grøn Cirkulær Omstilling er
et nationalt projekt som
bredt og på tværs af
industrier udvikler og 
implementerer grønne og 
cirkulære forretningsmodeller
i over 450 danske små og 
mellemstore virksomheder. 

• Projektet varer fra 2020 til
2022 og har løbende
ansøgningsfrister. Projektet
er finansieret af EU og består
af 16 partnere, heriblandt
landets erhvervshuse. 



Cirkulær 
økonomi 
(CØ)
Produkter som: 
• Holder længere 
• Er lette at reparere og 

renovere 
• Kan skilles ad, så 

materialer kan 
genanvendes 

• Lejes ud i stedet for at 
blive solgt 

• Består af 
organiske/fornybare 
materialer 



Grøn 
Cirkulær 
Omstilling 
2020-
2023

Danmarks store CØ-
støtteprogram for SMV’er (og 
deres samarbejdspartnere) 

Målgruppe: SMV’er som er 
nye i forhold til CØ og grøn 
omstilling

Ét program med én fælles 
ansøgnings- og 
udvælgelsesprocedure



Målgruppen

Små og mellemstore danske virksomheder: 
- antal medarbejdere maks. 250 
- omsætning maks. 50 mio. EUR. 
Selvstændig, dvs. virksomheden må ikke 
indgå i eller være ejet af en stor virksomhed.

Programmets primære målgruppe er små 
og mellemstore virksomheder, som indtil 
nu ikke har deltaget i lignende grønne / 
cirkulære udviklingsprojekter.

Store virksomheder og kommuner kan 
deltage i forløb, hvor mindst 2/3 af 
deltagerne er små og mellemstore 
virksomheder (dog uden at modtage støtte 
eller finansiering af egne timer).



Hvad 
kræver det 
at deltage?

Virksomheden får 100% tilskud til 
forløb, men virksomheden forpligter 
sig til at afsætte de aftalte 
udviklingstimer og registrere disse.

Ledelsen skal have mod på at udvikle 
sin virksomhed eller forretningsspor 
til at blive mere cirkulær.

Virksomheden skal udfylde en 
ansøgning som vurderes af projektets 
partnere.



Hvad får 
virksomhed
en?

Et overblik over ressourceforbrug og udledninger fra 
egen værdikæde og en konkret plan for, hvordan 
virksomheden kan arbejde mere cirkulært 

Viden om og udvikling af nye forretningsmæssige 
potentialer 

Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til 
fremtidens øgede krav om bæredygtig fremstilling, 
produkter, emballager og logistik.  

Professionel branchekyndig rådgivning som ser på 
virksomhedens ressourceanvendelse med nye øjne 

Efterfølgende mulighed for at opnå tilskud til 
investering i implementeringen af en grøn cirkulær 
forretningsmodel



Individuelt forløb: En fagkyndig konsulent hjælper 
virksomheden med at udvikle en grøn cirkulær 
forretningsmodel. Virksomheden bruger i gennemsnit 
380 udviklingstimer. 
Forløbet varer 6-7 mdr.

Kollektivt forløb: Virksomheden får sammen med 
andre virksomheder udviklet en grøn cirkulær 
forretningsmodel med fokus på samarbejdsmuligheder, 
værdikædesamarbejder eller fælles faglige 
interesser/udfordringer. Antal af udviklingstimer typisk 
mellem 200 – 300 timer. 
Forløbet varer 4-5 mdr.

Sprintforløb: Virksomheden deltager i et intensivt 
designforløb, hvor den identificerer innovative 
løsninger baseret på konkrete behov og udfordringer og 
får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. 
Forløbet varer ca. 2 mdr.

Typer af faglige 
hovedforløb



Case: 
Komproment
”Det at få en grøn og 
cirkulær forretningsmodel, 
har gjort, at vi i 
Komproment har 
differentieret os fra vores 
konkurrenter og fået åbnet 
op for nye 
forretningsområder. På 
mange områder blev vi 
pludselig frontrunnere, 
hvilket har været en stor 
konkurrencemæssig fordel”. 

Mads Røge, Komproment. 



CASE: SIKA 
FOOTWEAR

”Vi gør allerede meget i 
virksomheden, men høster ikke 
værdien af tiltagene, fordi vi ikke 
er bevidste nok om hvornår der 
er tale om et bæredygtigt tiltag. 
Og så får vi det ikke 
kommunikeret ud, hverken 
internt eller eksternt. 

Bæredygtighed er også en 
investering, som ikke altid 
betales tilbage – kunden ønsker 
ikke (nødvendigvis) at betale 
mere for et bæredygtigt produkt, 
særligt ikke hvis forskellen bliver 
for stor.”

Ryan Thomsen, SIKA 
Footwear



Vil du vide 
mere?
• https://groenogcirkulaer.dk/

• Henrik Nørgaard Sørensen, 
henrik@ldcluster.com



Projektets 
partnere
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Hvem er vi?
- Baggrund
- Personlighed
- Samarbejde



Fra tanke til handling!
- En stille drøm 
- Sommerlandet
- Kender Pernille Juul
- Pension nærmer sig
- Respons fra de nærmeste
- Vi går all in :) 



Vigtige begreber hos Møllers
- Glæde
- Kvalitet
- Nydelse
- Imødekommenhed
- Afslapning
- Smil
- Autencitet



Idéen før corona
- Træning til Oles fødselsdag
- Inviteret generalprøve
- Åbning den 28.3.20



Nyt liv efter corona

- Ingen penge har vi nok af...besparelser!
- Hjælpepakker??????
- 1.5.20 opstart med takeaway



Markedsføring
Facebook:

Når ud til mere end 15.000, næsten 1000 følgere på 
en uge

Mund til mund:

Kvalitet går vi ikke på kompromis med!

Samarbejde med Sjørs:

Gavekort

Horsens Folkeblad:

Artikler :)



Ansættelser
- Alle er lige
- Personalemøde
- Kok, smørrebrødsjomfru, cateringmedarbejder, 

unge:)
- Vi kører ikke alt efter en snor:)



Modtagelsen
- Succes
- Fantastiske anmeldelser
- Kunder kommer flere gange



Fremtiden
- Åbning mandag….. eller……
- Vi holder modet oppe!
- Arrangementer i støbeskeen: Grill, oktoberfest, 

dagens ret, vinaften, musik…

VI GLÆDER OS!



Kvalitet, glæde og 
autencitet!
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Næste udsendelser

Torsdag den 28/5 kl 9:00 – 10:00

Temaet bliver den nye fremtid – en god lokal historie + mm.

Torsdag den 4/6 kl 8:30 – 9:30

Temaet bliver dansk økonomi v/Steen Bocian – en god lokal historie + mm.



Tak for i dag


