
Green Limfjorden #2

- Hands on

Online den 21. januar 2021.



Program den 21. januar 2021

1. Dagens program og mål

2. Hvad er der sket hos jer siden sidst?

3. To vigtige documenter:
- Hotel Thinggaards miljøhåndbog
- Gennemgang af kriterier i temaerne:
1, 2, 12 og 13

4. Timeregistrering og deltagerdokumenter

5. Intro til næste gang og
“hjemmearbejde”

Pauser efter behov – sig til ☺

Vi slutter senest kl 12.00

Målet med workshop #2:

- At I får forståelse for og kompetencerne 
til at opfylde kravene i temaområderne:

1. Miljøledelse
2. Personaleinddragelse
12. Administration
13. CSR

Husk:

• Sluk mikrofon, når du ikke har ordet.

• Brug ”Ræk hånden op” funktionen.



Siden sidst

Hvad er der sket hos jer siden 
sidst?

Er I kommet i gang med at opfylde 
kriterier?



To vigtige dokumenter

1. Miljøhåndbog 
- Eksempel på miljøhåndbog: 
Hotel Thinggaards udkast til Miljøhåndbog.

2. Regneark med kriterier
- Noter hvordan kriterier opfyldes.

file://mk.local/DFSRoot/Sharedfolder/Privat/Destination Limfjorden/Projekter/SOS Limfjorden TUR-20-0070/Udviklingsforløb/3 Green Limfjorden/Værktøjer/HotelThinggaard-miljøhåndbog-tilDL.docx


Gennemgang af kriterier i 
regnearket

Notér i regnearket, hvordan kriterier 
overholdes.

file://mk.local/DFSRoot/Sharedfolder/Privat/Destination Limfjorden/Projekter/SOS Limfjorden TUR-20-0070/Udviklingsforløb/3 Green Limfjorden/Værktøjer/HotelThinggaard-kriterieopfyldelse-231020.xlsx


Opsamling på dokumentation

I kan aflevere til bbim@destinationlimfjorden.dk:

• Partnererklæring

• De minimis erklæring 
Værdien af statsstøtten er beregnet til 11.000 kr. 

• Timeregistreringsskema
- Afleveres minimum hver måned. 
I skal bruge timer svarende til minimum 11.000 kr.

• Løndokumentation 
- kopi af lønsedler for hver måned man har timer. 

Info til jer:

• Data Protection Notice

mailto:bbim@destinationlimfjorden.dk
https://api.www.ferievedlimfjorden.dk/sites/danishfjordholiday.com/files/2020-10/SOS%20Limfjorden%20Partnererkl%C3%A6ring%20skabelon%20201020.docx
https://api.www.ferievedlimfjorden.dk/sites/danishfjordholiday.com/files/2020-11/DEM%20Erklaering%20om%20de%20minimis%20201020.pdf
https://api.www.danishfjordholiday.com/sites/danishfjordholiday.com/files/2020-10/Timeskema%20deltager%20201020_1.xlsx
https://www.ferievedlimfjorden.dk/dataprotection


Opfyld kravene i temaområderne:

1. Miljøledelse
2. Personaleinddragelse
12. Administration
13. CSR

Brug regnearket til at markere opfyldelse 
og til at notere, hvordan krav er opfyldt.

Arbejd videre hjemme Er I stadig friske på den ambitiøse deadline?
- Generalforsamling d. 8. marts 

Ring, skriv eller inviter
Hvis du vil have 1:1 vejledning

HUSK

Skriv i timeskemaet hvor meget tid du bruger på 
hvad.



Næste gang #3
Tidspunkt: 4. feb. Kl. 9.00-12.00

Sted: Online

Målet med workshop #3: At I får forståelse for og 

kompetencerne til at opfylde kravene i 

temaområderne:

4. Vand

5. Vask og rengøring

6. Affald

7. Energi

Møde #4
Tidspunkt: 4. marts kl. 9.00-13.00

Sted: Skarrildhus (samkørsel)

Emne: Færdiggøre ansøgning eller adfærdsdesign?



Jeres indspark

1. Hvad har været godt ind til videre?

2. Hvad kan gøres bedre?

3. Har I forslag til de næste møder?

4. Har det interesse, at skyde et ekstra møde 
ind omkring adfærdsdesign/designtænkning, 
når der lukkes op igen?
Hvilket tidspunkt passer jer bedst?


