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Et spændende program af aktuelle grønne temaer!

Glæd dig til en kæmpe buket af bæredygtige oplevelser!
Netværk
Inspiration
videndeling
Fællesskab
Brancheudvikling
erfaringsudveksling
faglig sparring

Samlet pris:

2.450,-

50 pladser!
Først til mølle!
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TIRSDAG DEN 06.09.2022
Vi mødes i Hedensted Centeret kl. 09.00, på adresse: Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted
kl.09.00 - Morgen kaffe og rundstykke
kl.09.10 - Velkomst ved Henrik Høy-Caspersen, formand for Hi
Kl.09.15 - Heidi Taeger Mortensen, Team Green Sport Facility, introducerer til programmet for Erfa mødet og praktiske
informationer

FÆLLESFOTO

Kl. 09.20 -11.30
Peter, leder af Hedensted Centeret byder velkommen og fortæller om, hvordan Hedensted Centret arbejder med
verdensmål. Derudover vil Peter give et indblik i, hvordan de som selvejende anlæg holdte sig i gang under Corona.
Efterfølgende får vi en rundvisning af anlæggets Green Sport Facility miljømedarbejder.
Læs mere på: www.hedenstedcenteret.dk

Kl.11.30-12.00 Frokost i Hedensted Centeret
Kl.12.00 - 12.20 - Transporttid til Forum Horsens (Adressen er: Forum Horsen, Langmarksvej 53, 8700 Horsens)
Kl.12.30 - Ankomst Forum Horsens
Kl.12.35 -16.25 - Velkomst v/ Forum Horsens, anlæggets miljømedarbejder og leder

Vi skal i Forum Horsens høre om:
·
·
·
·
·
·

Hede vands anlæg til bane pleje i stedet for kemikalier
Deres solcelleanlæg
Deres nye svømmehal der er under opførelse
Events og miljøcertificering
Horsens Kommunes naturvejleder kommer og fortæller om naturpleje
Nils fra Arena Mors fortæller om deres løsning på affaldshåndtering
Læs mere på: www.forumhorsens.dk
Læs mere på: www.arenamors.dk

Kl. 15.30-16.30 - Tiden kalder på at vi nu skal helt væk fra engangsartikler.
Derfor skal vi høre om genanvendelse af ølkrus- pant kaffekopper og diverse service gennem oplæg v/Katrine Bak
Primdahl fra virksomheden New Loop, efterfulgt af oplæg v/ Bent Tillisch fra virksomenden Genkrus
Kl.16.45- 17.00 - Transport fra Arena Horsens til Hotel Opus (Adressen er:Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens)

Kl.17.00-17.30 - Indkvartering på Hotel Opus
Kl.17.30-17.45 - Velkomst ved hotellets eventmedarbejder som fortæller om hotellets miljøcertificering Green Key
se mere på: www.greenkey.dk

MIDDAG OG SOCIALT SAMVÆR

Kl.17.50-18.15 - Velkomstdrink
Kl.18.15-21.15 - 3 retters middag med drikkevarer inkluderet i 3 t.
Læs mere om Hotel Opus på: www.hotelopushorsens.dk

ONSDAG DEN 07.09.2022
kl. 07.00-09.15 - Morgenbuffet på hotel Opus
kl. 09.30-10.30 - Afgang og transporttid til Solar i Vejen (Adresse: Solar, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen)
Kl. 10.30 - Ankomsttidspunkt til Solar
Kl. 10.40 - Velkomst ved Medarbejder fra Solar
Kl. 10.45-13.45 - Præsentation af virksomheden

Vi kommer omkring på emner som:
·
·
·
·
·

Energistyring
Udvikling
Ladestandere
Produkter og rundvisning
Solarskolen
Læs mere på: www.Solar.dk

Kl. 13.45 GSF-Erfa-afslutnings-frokost og Tak for denne gang

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
• Transport via egen bil
• Tilmelding er bindende
• Der er 50 pladser som tildeles efter først til mølleprincippet
(Så skynd dig til tasterne)
• Prisen for dette indholdsrige program er kr. 2.450,00 + moms
• Der kan komme ændringer til programmet
• Programmet med denne invitation, opdateres med navne på
oplægsholdere i maj 2022.
• Det opdaterede program samt deltagerliste udsendes primo
August 2022

Bedste hilsener
Team Green Sport Facility HI
Heidi-Anita-Kim-Michael
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