
Netværk for  
Grønne Restauranter
Invitation til netværksmøde for Grønne Restauranter
Tirsdag den 25. november kl. 8-11, 
Christiansborg, 1240 København K
Vi mødes ved indgangen (besøgsindgangen) til højre for hovedindgangen kl. 8 

Velkomst
• Kaffe/te & brød
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen
• Præsentation af mødets deltagere

Når nationale rammer skal understøtte 
og motivere den lokale indsats
Mød formand for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt. Sammen stiller vi 
skarpt på, hvordan nationale rammer kan understøtte og motivere jeres grøn-
ne omstilling og dermed jeres forretning.

Lone Loklindt tager udgangspunkt i Økologisk Handleplan og lægger op til en 
spændende debat med jer.

Inspiration:
• Hvorfor momsfritager Folketinget ikke bare økologiske fødevarer?
• Kan den grønne omstilling skaffe flere turister?
• Hvorfor tale om dyrevelfærd og nationalretter?
• Giver det udvikling, når offentlige køkkener får krav om 60% økologi?

Find gerne på spørgsmål til Lone. Der bliver rig mulighed for dialog med fokus 
på det, der er relevant for netop din forretning.

Tilmeld dig senest torsdag den 13. november
Du skal tilmelde dig til Jette Ebbekær Thomsen, groconsult på:
jette@groconsult.dk eller på tlf. 61 14 72 24 

Bliv gæst på mødet 
Er du ikke medlem af Netværk for Grønne Restauranter men har interes-
se i at opleve netværket, kan du deltage gratis til møde. Hvis du efter-
følgende melder dig ind, er det på samme betingelser som for de øvrige 
medlemmer. Læs mere om netværket på www.groconsult.dk

Lone Loklindt er formand for Fol-
ketingets Miljøudvalg. I sit politiske 
arbejde trækker Lone på erfaring 
fra en lang karriere, hvor hun har 
været vidt omkring. Engelsk/fransk 
salgssupport i London, salgsmed-
arbejder hos belgisk fødevareim-
portør, eksport-ansvarlig i fransk 
fødevarevirksomhed, selvstændig 
tøjhandler i København og Stock-
holm, konsulent i Håndværksrådets 
internationale afdeling og CSR-chef 
i Alectia. 

Den røde tråd er gået fra fødevarer 
over mode til udviklingspolitik og 
samfundsansvar.

Lone ser sig selv som mønster-
bryder, europæer og mor.

Læs mere på www.loneloklindt.dk

http://www.groconsult.dk
http://www.loneloklindt.dk

