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Klima, grøn omstilling og bæredygtighed  
for virksomheder og borgere 

 

Onsdag den 8. september 2021 kl. 14.00-17.00  
på Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen 

 
Vi står alle overfor en opgave i forhold til grøn omstilling, hvor vi bl.a. skal gå fra de traditionelle fossile 
energikilder til bæredygtig og vedvarende energiproduktion, transport, bæredygtig produktion og for-
brug, og tilpasning til klimaforandringer.  
 
På mødet vil en bred gruppe af aktører på tværs af undervisning, erhverv, civilsamfund og kommune 
diskutere og inspirere hinanden til hvordan vi sammen bidrager til at Vejen Kommune kommer i mål 
med den grønne omstilling.  
 
Involvering af borger og virksomheder er en del af Vejen Kommunes klimaplan. Vi beskæftiger os pri-
mært med den grønne omstilling, som understøtter flere af Verdensmålene. På dagen vil du få viden 
om hvordan virksomheder har grebet opgaven an i forhold til grøn omstilling, bæredygtighed og klima.  
 

                 
 
Oplæggene er tænkt som inspiration og baggrund for en efterfølgende fælles drøftelse af, hvordan vi 
alle kan bidrage til det kommende klimaarbejde.  
 
Program: 
Kl. 14.00 Velkomst v/Egon Fræhr, borgmester Vejen Kommune 
Kl. 14.05 Vejen Kommunes klimaplan v/Sally Huntingford, leder af Natur & Miljø Vejen Kommune 

Kl. 14.15 Landbrugets arbejde med den grønne omstilling v/H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug  

Kl. 14.35 Vejen til en bæredygtig virksomhed v/Anja Dalsgaard, Solar Danmark A/S 

Kl. 15.00 Kaffepause 

Kl. 15.30 Den røde stol v/moderator Ulrik Kragh, direktør UdviklingVejen 

▪ Henrik Lund, CEO Naturli’ Foods A/S 

▪ Tove Kristensen, Grøn Skole koordinator, Vejen Business College 

▪ Peter Hansen, Chef for Teknik & Miljø, Vejen Kommune 

Kl. 16.00 Drøftelse i grupper  

Kl. 16.30 Spørgsmål til panelet og input til Vejen Kommunes klimaarbejde 

Kl. 16.50 Opsamling på indlæg og forslag 

Kl. 17.00 Afslutning 

 
Tilmelding: 
Senest 1. september 2021 på www.vejen.dk/klimaplan efter først-til-mølle princippet - der er plads 
til 100 deltagere. Vi glæder os til at se dig! 

http://www.vejen.dk/klimaplan

