
Praktiske oplysninger

Sted
DGE Højbjerg
Jelshøjvænget 11 
8270 Højbjerg

Tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt 
og senest mandag den 5. 
november til netværkskoordi-
nator Betina Thomassen på:
bth@dge.dk eller 41 52 40 65.

Om netværket
Deltagelse i kick-o�  mødet 
er gratis. 

I 2019 holdes fi re årlige gå-
hjem-møder af 2½ times 
varighed. 

I forbindelse med Netværk for 
bæredygtig jordhåndtering 
etableres et sekretariat, der 
bl.a. udsender nyhedsbreve.

Netværket er brugerbetalt 
med et årligt kontingent på 
2.995 kr. ex. moms pr. person.

Invitation til kick-o�  møde 
Netværk for 
bæredygtig 
jordhåndtering
Onsdag den 14. november 2018 
kl. 15-17.30 i DGE Højbjerg

et selskab i DGE Group

Kom til kick-o�  møde og sæt dit præg på netværket
Repræsenterer du en kommune, entreprenør, transportør, et mod-
tageanlæg eller anden aktør, som har en særlig interesse i at arbejde 
med bæredygtig jordhåndtering? Anskuer du overskudsjord som en 
økonomisk og miljømæssig ressource? Og søger du inspiration til at 
ændre eksisterende arbejdsgange i en mere bæredygtig retning? 
Så er dette netværk lige noget for dig. 

Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor vi gennem spar-
ring og vidensdeling kan inspirere hinanden til at jordhåndtere mere 
bæredygtigt. Et forum hvor vi kan debattere relevante emner f.eks. 
lovgivning, ny viden og lavpraktiske dagligdags problemstillinger.

På længere sigt kan netværket også være et forum, hvor der skabes 
idéer til nye værktøjer og nye samarbejder, der letter det daglige ar-
bejde med koordinering, kontakt mellem forskellige aktører mv.

Program

Kl. 15-17.30:
•  Velkomst – formålet med Netværk for bæredygtig jordhåndtering 

ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
•  Et inspirationsoplæg om klima og bæredygtig jordhåndtering

ved Henrik Pedersen, DGE
•  Præsentation af en case – har du en case, du gerne vil byde ind med, 

hører vi gerne fra dig
•  Vi trækker i arbejdstøjet og afdækker netværkets behov for 

inspiration og vidensdeling – hvad har vi brug for?

Kl. 17.30:
Vi byder på en let anretning, hvor du også får mulighed for at 
netværke med de øvrige deltagere.


