Jørgen Glenthøj

Morten Kabell

Flemming Poulsen

Invitation til kick-off møde for
Netværk for Grønne Restauranter
Onsdag d. 21. maj kl. 8-11, Klærkesalen (inde i gården tv.), Griffenfeldtsgade 44, 2200 København N
Kick-off møde

Program

Vi er glade for at kunne invitere jer til kickoff møde for hovedstadens nye, ambitiøse
netværk for Grønne Restauranter.

Velkomst og brunch
• Velkomst ved Jette Ebbekær Thomsen,
indehaver af groconsult
Kort om baggrunden for Netværk for
Grønne Restauranter
• Jørgen Glenthøj, borgmester i Frederiksberg
Kommune, og Morten Kabell, Københavns
teknik- og miljøborgmester præsenterer os
for kommunernes visioner, mål og ønsker
til samarbejde med erhvervslivet
• Præsentation af mødets deltagere (restauratører, leverandører, interessenter, rådgivere, forsyningsskelskaber, kommunale
medarbejdere m.fl.)

På mødet vil I blive introduceret for de øvrige
deltagere i netværket, præsenteret for politiske visioner, konkrete handlinger, grøn omstilling og de gode historier. Vi vil i fællesskab
se frem mod de kommende møder i 2014.

Tilmelding
Netværk og besøg på udstillings- og
informationsstande
Grøn omstilling og netværksindhold
• I nspiration til grøn omstilling – de gode
historier bl.a. ved ’Studie 10’, hvor direktør
Flemming Poulsen fortæller om arbejdet
med at indføre klimavenlig mad, reducere
madspild og holde madkvaliteten i top.
•H
 vad netværket skal indeholde og bidrage
med – vi tager jer med i helikopteren
Frem til kl. 12 vil der være mulighed for at
netværke og besøge de stande, du ikke nåede i første omgang.

Du tilmelder dig arrangementet ved at klikke
på dette link: Tilmelding til kick-off møde
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 15. maj.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Jette Ebbekær Thomsen,
groconsult, på 61 14 72 24 eller via mail på:
jette@groconsult.dk

Kort om netværket
Netværk for Grønne Restauranter er et
nyt initiativ, der skal sætte yderligere
skub på restauranternes arbejde med
grønne løsninger.

I netværket deltager fast:

Netværket bygges op omkring seks
møder for restauranterne med fokus på
grøn restaurantdrift inden for forskellige
områder. Til møderne vil også deltage relevante leverandører, rådgivere,
forskellige interessenter og kommunale
medarbejdere inden for fx miljø, affald
og erhvervsservice.

Lotte Kjærgaard
Projektleder i Grønne Erhverv
Københavns Kommune

Derudover får de deltagende restauranter bl.a. adgang til en energiscreening,
et kursus om klimavenlig mad, online
registrering af el-, vand- og varmeforbrug og omtaler på Frederiksberg og
Københavns kommuners hjemmesider, i
lokalaviser og i forbindelse med besøg af
udenlandske delegationer mm.

Pia Staalgaard
Kommunikationskonsulent
Frederiksberg Kommune

Sådan finder du frem:
Mødet afholdes i Klærkesalen som ligger
i ejendommen Griffenfeldsgade 44,
2200 København N.
Du skal ind igennem porten som ses på
billedet herover, gå helt ind i gården og
til venstre.

Jette Ebbekær Thomsen
Indehaver groconsult

• Vis stort kort på google map

Kommer du i bil
Hvis du kommer i bil, er det nærmeste
parkeringshus:
Det Grønne Parkeringshus
Blågårdsgade 48, 2200 København N
På hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade.
Kommer du med tog eller bus
Hvis du kommer med tog, er nærmeste
metrostation Forum. Herfra ca. 10 minutters gang. Linje 3A kører lige til døren.

