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SOROEERHVERV.DK  

 Kom godt i gang med CSR 

  
  

Netværksmøde 

Hos Elektrogaarden  
Metalvej 13  

4180 Sorø  

Tirsdag den 2. december 

2014  

Kl. 08.15 til 9.45  

Tilmelding: 

Hvis du vil deltage i dette 

netværksmøde skal du 

tilmelde dig på 

erhvervsservice@soroe.dk 

med angivelse af:  

Virksomhedsnavn 

Deltager  

Mail og telefonnr. 

Pris: 

Det koster 20 kroner at 

deltage i netværksmødet  

Yderlige spørgsmål: 

Du kan kontakte 

Erhvervschef  

Niels-Henrik Glisbjerg på 

5787 6034 eller 

nhg@soroe.dk  

 

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social 
ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken beteg-
nelse der bruges, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i 
forhold til det omgivende samfund.  

Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative 
påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. 

Men hvad betyder det for mig virksomhed, og hvordan skaber min 

virksomhed værdi med CSR  

Vi har inviteret Louise Koch, CSR-chef hos Dansk Erhverv til det næste 
netværksmøde til at fortælle om, hvad CSR betyder for den enkelte 
virksomhed, herunder hvad der er for områder som Dansk Erhverv opfordrer 
til, at man fokuserer på for af komme i gang med CSR i virksomheden: 

• Hvilke generelle udfordringer har vores virksomhed – og hvordan 
kan CSR-tiltag bidrage positivt til at løfte dem?  

• Hvor i vores værdikæde er der særlige risici og udfordringer i 
relation til mennesker, miljø og forretningsetik, som vi skal 
prioritere i vores CSR-indsats?  

• Hvilke ledere, medarbejdere og interessenter skal inddrages i 
processen, og hvad er deres ønsker og forventninger til vores 
indsats på CSR?  

• Hvilke af de identificerede CSR-tiltag bidrager mest til at reducere 
omkostninger, øge omsætningen eller løse aktuelle udfordringer?  

• Hvor mange ressourcer vil vi afsætte til CSR-arbejdet, og hvordan 
skal det organiseres og forankres i virksomheden?  

• Hvad er vores særlige kernekompetencer og profil, og hvordan kan 
vi formulere vores bidrag til verden som en overordnet 
rammefortælling for vores arbejde med CSR og bæredygtighed? 

 


