
Velkommen til afslutningswebinar hold 1
20. august 2020 kl. 9.00 - 12.00

Sluk venligst jeres 
mikrofon

Tænd gerne jeres 
kamera

Spørgsmål kan 
skrives i chatten

Mødet optages



• Slutfakturering og timesedler dateres inden ud gangen af august og sendes til 

virksomheden cc. projekt189@ldcluster.com senest 31. august eller hurtigst muligt 

(NB! perioden løber fra 01 marts – 31. august).

• Alle virksomheder skal selv betale deres faktura og sende betalingsdokumentation 

til projekt189@ldcluster.com inden 5. september 2020, for at dette kan med i 

september-afrapporteringen og efterfølgende udbetales.

• Iværksættere får beløbet overført ex. moms primo september. SMVere kan først 

påregne udbetaling efter afrapporteringsprocessen (op til 6 mdr.)

• Udbetaling fra marts-afrapporteringen udbetales til SMVerne ultimo august 2020
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Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling (hold 1)



Frank Engelbrecht
Projektleder Rethink Business, Herning 
frank@ldcluster.com

mailto:frank@ldcluster.com






CORONA2020



Program
9.00-9.15: Introduktion, formål med dagen og afrunding af hold 1 v. projektleder Frank Engelbrecht, Lifestyle & 
Design Cluster og erhvervskonsulent Jesper Juul Sørensen, Erhvervshus Midtjylland

9.15-10.30: Pitch-session #1 (virksomheder): Hvad er det nye i den grønne forretningsmodel, hvad lærte vi i 

Rethink Business 4, verdensmål etc. (5-7 min per virk.)

10.30-10.45: Ultrakort biobreak (afspilning af videoer)

10.45-11.45: Pitch-session #2 (virksomheder) samme som #1

11.45-12.00: Afrunding, next step og praktisk vedr. økonomi/slutfakturering, v. Frank Engelbrecht, controller Diana 
Holm samt projektleder Henrik Nørgaard Sørensen.

12.00-12.15 (afspilning af videoer)



Hvad er det nye i jeres grønne forretningsmodel?



Hvad kunne Bæredygtig
Bundlinje Værktøjet (BBV) 
biddrage med af viden omkring
klimareduktionstal?



Hvad lærte I på den cirkulære rejse i Rethink Business?



Føler I, at I er blevet mere grønne nu?





Rethink Business cases



















Kort pause til 10.45 

















• Alle virksomheder skal selv betale deres faktura og sende betalingsdokumentation 

til projekt189@ldcluster.com inden 5. september 2020, for at dette kan med i 

september-afrapporteringen og efterfølgende udbetales.

• Iværksættere får beløbet overført ex. moms primo september. SMVere kan først 

påregne udbetaling ex moms efter afrapporteringsprocessen (op til 6 mdr.)

• Udbetaling fra marts-afrapporteringen udbetales til SMVerne ultimo august 2020

mailto:projekt189@ldcluster.com


Dette ansøgningsskema er første
skridt mod en deltagelse i projektet

“Rethink Business 4 – Cirkulær
Forretningsudvikling” 
(I kort form “RB4CF”.)

Udfyld skemaet og send det til
projekt189@ldcluster.com
senest 01. september 2020

mailto:frank@ldcluster.com


Datoer/møder
Ansøgningsfrist 01.09.2020
Screeningsbesøg sep/okt
TFT møde ultimo oktober 2020
Kickoff-seminar primo november
TFT møde ultimo januar 2020
Midtvejsworkshop primo 02.2021
TFT møde april-maj 2020
Afslutningkonference
primo juni 2021

Slutfakturering/afrapportering 
august-sep 2021



Tak for denne gang hold 1 på Rethink Business 4- cirkulær forretningsudvikling


