
 
 

Vil du være med i MLDK’s CSR-netværk? 
 
Vi ønsker i MLDK at genetablere vores CSR-netværk og vil gerne have dig med, hvis du 
arbejder indenfor feltet. 
  
Invitation til deltagelse i netværket er rettet mod alle, der arbejder med CSR og 
bæredygtighed - uanset titel og uanset, om det er en fuldtidsbeskæftigelse eller som et led 
i andre opgaver.   
 
 
Målet med et CSR-netværk er todelt; 

1. dels skal netværket tjene som informationsfora for, hvad der rør sig inden for CSR-
området, 

2. dels skal netværket give muligheder for, at deltagerne kan udveksle erfaringer med, 
hvordan man i det daglige tackler forskellige problemstillinger inden for CSR-
området. 

  
Fokus på aktuelle CSR-emner 
Netværket vil naturligt være koncentreret om udviklingen inden for eksempelvis klima, 
Science Based Targets, klimamærkning, producentansvar, emballager, ny lovgivning m.v., 
men det er netværkets deltagere, der selv bestemmer, om der er andre emner, der skal 
tages op, og hvordan disse skal behandles. 
  
Netværket drives af deltagerne 
Netværket vælger en formand og næstformand, der, i samarbejde med MLDK, har 
ansvaret for netværket, herunder uddelegering af ansvaret for planlægning af møderne. 
MLDK vil udgøre en sekretariatsfunktion for netværket, men det er deltagerne, der som 
udgangspunkt, gennem deres engagement, skal bidrage til det relevante faglige indhold. 
  
Det er vores erfaring fra andre netværk, at det på mange måder vil være hensigtsmæssigt, 
hvis deltagerne på skift er vært for netværksmøderne, men enkelte møder kan også 
afholdes i vores mødelokale i Food Innovation House i Vejle. 
 
Afholdelse af møderne 
Der afholdes kvartalsvise netværksmøder med mødetidspunkt mellem kl. 10.00 og 15.00. 
Møderne afholdes som udgangspunkt fysisk, medmindre gruppen planlægger et online 
møde, men der afholdes ikke hybridmøder. 
  
Det første møde afholdes den 26. oktober kl. 10.00 - 13.00 i Food Innovation House i 
Vejle. Der udsendes særskilt mødeindkaldelse til dette møde, for dem der tilmelder sig 
deltagelse i netværket. 



 
 

Tilmelding til netværket sker ved at sende en mail til Anna Kirkeby på ak@mldk.org senest 
den 7. oktober 2022. 
  
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i første møde, er det naturligvis stadig muligt at 
deltage i CSR-netværket fremover. 
  
MLDK varetager i forvejen mere end 20 forskellige netværk, og det er erfaringerne herfra, 
at netværkene fungerer bedst, hvis der er et deltagerantal på mellem 12 og 18 deltagere. 
Hvis der er mere end 20 tilmeldte til netværket, vil der blive oprettet to netværk. 
  
Compliance træning 
Ved deltagelse i netværket er det er et krav, at alle skal gennemføre MLDK's årlige online 
Compliance træning. Træningen gennemføres for at sikre, at alle er bekendt med de 
konkurrenceretslige retningslinjer, der er gældende i forbindelse med afholdelse af møder 
og andre aktiviteter i MLDK.  
 
Programmet er udarbejdet af Horten Advokatpartnerselskab, som en del af MLDK’s 
samlede compliance program. MLDK's bestyrelse og komiteer gennemgår samme 
program. Der faktureres et compliance- og administrationsgebyr på max kr. 1000,- pr. 
medarbejder, men derudover er deltagelse i netværket gratis. 
  
Vi håber, at du har lyst til at deltage samt bidrage til CSR-netværket.   
   
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til Mogens Werge på 
mw@mldk.org. 

http://ak@mldk.org/
http://mw@mldk.org/

