
Program for Inspiration  
til Grønne Restauranter  
Tirsdag d. 14. april kl. 8-10, Christiansborg, 1240 København K
Du har mulighed for at blive fra 10-11, hvor du kan stille spørgsmål og få en 
kort rundvisning på Christiansborg.

Vi mødes ved indgangen (besøgsindgangen) til højre for hoved
indgangen kl. 7:50 – se hvordan du finder frem her

Velkomst
• Kaffe/te & brød
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen
• Præsentation af mødets deltagere

Ressourcestrategi og madspild  har du et forslag?
Vi besøger Christiansborg for at få en snak med formand for Folketingets  
Miljøudvalg, Lone Loklindt. 

I forlængelse af sidste mødes emne ’madspild’ tager vi udgangspunkt i regerin-
gens ’Danmark uden affald ll – Udkast til Strategi for affaldsforebyggelse’, hvor 
madspild er et af emnerne. Du kan se rapporten her

Et af strategiens forslag er at etablere et hold af ”madspildsjægere”, som skal 
tilbyde offentlige og private storkøkkener hjælp med at nedbringe madspildet. 
Er det vejen frem, eller har du andre forslag, der kan understøtte dit daglige 
arbejde? Lone arbejder med alle emner og problemstillinger, der relaterer sig til 
miljø: forurening af luft, vand og jord, affald, kemi og meget mere.

Find gerne på spørgsmål og forslag i andre retninger til Lone. Der bliver rig 
mulighed for at gå i dialog og sætte fokus på, hvad der er relevant for netop din 
forretning.

Du er automatisk tilmeldt
Som deltager i Inspiration til Grønne Restauranter er du automatisk tilmeldt 
årets fem møder. Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Mette Millard, 
groconsult på: mette@groconsult.dk eller på tlf. 25 46 54 37. 

Til jer der er flere om at dele pladserne i møderækken – I bedes give besked om 
hvem der deltager denne gang fra jer, også til Mette Millard.  

Med venlig hilsen
Jette Ebbekær Thomsen
jette@groconsult.dk, tlf. 61 14 72 24.

Lone Loklindt er formand for Fol-
ketingets Miljøudvalg. I sit politiske 
arbejde trækker Lone på erfaring 
fra en lang karriere, hvor hun 
har været vidt omkring. Engelsk/
fransk salgssupport i London, 
salgsmedarbejder hos belgisk 
fødevareimportør, eksport-ansvar-
lig i fransk fødevarevirksomhed, 
selvstændig tøjhandler i Køben-
havn og Stockholm, konsulent i 
Håndværksrådets internationale 
afdeling og CSR-chef i Alectia. 
Den røde tråd er gået fra fødevarer 
over mode til udviklingspolitik og 
samfundsansvar.

Læs mere på www.loneloklindt.dk

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk
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