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DOKUMENTATION
Event Dato Ansvarlig

TRANSPORT

MAD OG DRIKKE

FRIVILLIGHED

STRØM OG ENERGIFORBRUG

Målsætning

Flere events og konferencer bruger cykler 
som en del af transporten

Antal arrangementer 
hvor cykler bruges aktivt

Flere events og konferencer bruger elbusser Antal arrangementer 
hvor elbusser bruges 

Aarhus til events og konferencer i selve byen 
Antallet af busture (ikke-offentlig transport) i 

falder
Antal busture (ikke offentlig 
transport) til arrangementer

Udenbys eventdeltagere udtrykker tilfredshed 
med de bæredygtige transportmuligheder

Andel af adspurgte deltagere 
der  udtrykker tilfredshed (%)

Målsætning

Undgå madspild: Vi vil minimere vores mad-
spild, både ved at forebygge og ved at videre-
formidle allerede produceret mad.

Antal arrangementer der 
arbejder med at mindske 
madspild

Mere økologi: Vi vil øge andelen af økologisk 
mad og drikke.

Andel af økologisk mad 

Mere lokalproduceret mad: Vi vil udbygge 
samarbejdet med de lokale producenter af 
mad og drikkevarer.

Andel af lokale indkøb (%)

Mere vegetarisk/ vegansk mad: Vi vil øge  
udbudet af vegetarisk / vegansk mad.

Andel af vegetarisk/vegansk 

og drikke (%)

mad (%)

Målsætning

Skabe en øget opmærksomhed og bevidst-
hed omkring bæredygtighed i det frivillige 
arbejde

Antal frivillige der hører om  
bæredygtige tiltag

Få en større andel af de frivillige til at arbejde 
ud fra en bæredygtig tankegang 

Andel af adspurgtefrivillige der  
udtrykker at de arbejder ud fra
den bæredygtige tankegang

Skabe mangfoldighed i frivillighedskulturen  
således at forskellige aldre, baggrunde, etnici-
tet arbejdsmarkedstilknytning, sociale forhold 
med videre er repræsenteret

Få skabt en større social inklusion, der involve-
rer flere socialt udsatte i det frivillige arbejde.

AFFALDSRESSOURCER

Målsætning

Gennemsnitlig affaldsmængde
pr. deltager (kg)

Antal arrangementer der
affaldssorterer 

Mere direkte genbrug: Vi vil udbygge 

Mere genanvendelse: 
Vi vil affaldssortere blandt deltagere, 
som minimum efter AffaldVarmes system

Mindre affald: Vi vil minimere vores 
affaldsmængder, fx ved at tilbyde gæsterne 
genopfyldelige vandflasker i stedet for 
engangsplastikflasker

 
samarbejdet med Reuse

Antal arrangementer der 
samarbejder med Reuse

Målsætning

Mindre energiforbrug: Vi vil tilvælge de 
mest energieffektive løsninger fra vores 
leverandører.

Mere fornybar energi: Hvor det giver mening, 
vil vi tilvælge venues med mulighed for forny-
bar energi og kommunikere vores valg ud.

Antal tilvalgte venues 
med mulighed for 
fornybar energi

Udfasning af dieselgeneratorer: Vi vil tilvælge  

generatorer, der kører på 2g biodiesel eller 
andet mere miljøvenligt alternativ, hvor fast-
netstrøm er udelukket.

Antal tilvalgte mere 
miljøvenlige generatorer

INNOVATION

Målsætning

hjælper vores samfund i en mere bæredygtig 
retning.

Antal innovativer løsninger 
til arrangementer

pe mange events og konferencer i fremtiden.

Vi vil have flere innovative løsninger, som 

Vi vil have flere innovative idéer, som kan hjæl- Antal innovative ideer

Vi vil dele de gode løsninger i vores netværk.
Antal løsninger delt 
på eks. konferencer/
til netværksmøder

Med innovation vil vi fremme ligeværd. Se mere på  

Med innovation vil vi sørge for en by i udvikling  
og vækst.

Se mere på  
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