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FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL  

Kravene til at leve op til verdensmålene og kommunikere en miljørigtig profil har aldrig været vigtigere. Og integrationen af 

verdensmålene bliver kun vigtigere i fremtiden. Men hvordan håndterer man i praksis at inkorporere verdensmålene i den daglige drift og 

som en del af den videre strategiske udvikling.  

Hvordan går man fra verdensmål til hverdagsmål?  

Vi inviterer to eksperter, der kan gøre os klogere på den problemstilling og udveksler erfaringer i netværket om håndteringen af denne 

udfordring.  

Vi slutter året godt af med julefrokost og godt samvær. 

Ser frem til at være sammen med jer igen ☺  

 

Hvis I ikke allerede har tilmeldt jer, må I meget gerne gøre det snarest ☺  

 

De bedste hilsener  

 

Klaus &Co 

 

 

 



   

   

Program 
Tid   

09.30 – 10.15 
Klaus Frejo 

Ankomst og 
morgenmad 
 

Vi mødes, spiser morgenmad og hilser på 

10.15 – 11.00  
Klaus Frejo 
 

Opstart  Oplæg til dagens emne og siden sidst  

11.00 – 12.30   
Mette Stasiak 
Hagelquist, COO ved 
Rodkjær Event 
 

 Rodkjær Event er et af landets største eventbureauer, der laver business events for store danske virksomheder med 
cirkulær økonomi og verdensmål 12 og 17 som det strategiske fundament.  
  
Mette vil dele sit mindset og fortælle om rejsen med at blive et bæredygtigt eventbureau – fra implementering af de 
lavthængende frugter til udfordringen med de store ambitioner. 
 
Mette har været med til at rådgive Miljøministeriet om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan implementere 
affaldssortering jf. det nye affaldsdirektiv. Og Rodkjær Event vandt i 2020 en pris for at lave årets mest bæredygtige 
event. Hun vil give eksempler på, hvordan Rodkjær Event arbejder både internt og med kunderne. Det hele bliver 
selvfølgelig krydret med et indblik i et par af de store events, hvor konkrete bæredygtige indsatser, koncepter og 
resultater foldes ud. Der venter et oplæg med masser af inspiration og idéer at tage med hjem i jeres organisationer og 
idrætsfaciliteter 
 

12.30 – 13.30 Frokost og netværk  
 

 

13.30 – 15.30  
John Hird  
 

 John Hird er en del af konsulentvirksomheden www.kvistgaardoghird.dk. Virksomheden arbejder med strategisk 
udvikling af oplevelsesvirksomheder og destinationer i Danmark.  
 
De udgav i 2022 bogen ”Bæredygtighed og turismevirksomheder (2022). Bogen bygger på en undersøgelse af 221 
turismevirksomheder.  
 

http://www.kvistgaardoghird.dk/


   

   

 

 

I forbindelse med bogen har forfatterne bl.a. udviklet seks personaer, der repræsenterer virksomhedsejere og -ledere og 
deres syn på og arbejdet med bæredygtighed.  
 
John vil dele resultatet fra undersøgelsen med os, og facilitere en aktiv dialog om hvordan idræts- og fritidsbranchen kan 
arbejde med de strategiske elementer i implementeringen af verdensmålene i egen praksis.  
 
Processen vil tage udgangspunkt i forandringsmodellen Net Green Score udviklet af Chr. Haslam på AAU.    
                                                       

15.30 – 16.00  Pause og netværk 
 

 

16.00 – 17.30 
John Hird / Klaus 
Frejo 
 

Gruppeworkshop  Workshop og erfaringsudveksling om den praktiske implementering af verdensmålene i egen organisation 

18.00 – 20.00  Julefrokost 
 

 

20.00  Slut for det officielle 
program  

Socialt samvær og overnatning for de som ønsker det  


