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Foreningen GO2Green stiftet
Infomøde om det nye klimainitiativ 28. februar 2011
En bred kreds af virksomheder er gået sammen om at skabe vækst gennem grøn effektivisering og samarbejde
på tværs af traditionelle skel i den sydfynske forening GO2Green. Målet er flere grønne jobs og reduktioner af
energiforbruget på Sydfyn. Bestyrelsen for GO2Green blev nedsat på den stiftende generalforsamling i dag
onsdag den 2. februar, og er som følger:
Formand: Anders Banke, Direktør i Sydfyns Elforsyning
Næstformand: Carl Aage Jensen, Direktør i C.C. Jensen A/S
Bestyrelsesmedlem: Henrik Nielsen, Formand for Erhvervsudvalget, Svendborg Kommune
Bestyrelsesmedlem: Else Aldahl Nissen, Kursuschef hos Svendborg Erhvervsskole
Bestyrelsesmedlem: Mads Halgaard Madsen, Ejer af Grøn Sol
Bestyrelsesmedlem: Klaus Busk, Direktør i Etronic Valley
Per Schorling er udpeget til direktør for GO2Green.
Foto af personerne bag GO2Green kan hentes her.
”Med www.go2green.dk i luften og koncepterne for GO2GreenIndustri og GO2GreenByg på plads, er vi nu så
langt, at vi åbner for at andre virksomheder, der ønsker at være med til at skabe vækst på Sydfyn, kan blive
partnere i GO2Green. En række virksomheder vil derfor blive indbudt til informationsmøde mandag den 28.
februar i Borgerforeningen om dette nye initiativ”, udtaler formand for GO2Green, Anders Banke.
Partnerne i GO2Green er kendetegnet ved deres visionære tilgang til energibesparelser og sans for at se
muligheder for forretningsudvikling på tværs af traditionelle virksomhedsskel.
”I GO2Green arbejder vi sammen om at nå fælles mål, foruden at vi hver især opnår relevant udbytte,
eksempelvis energibesparelser, nye forretningsområder, øget omsætning, øget tiltrækning af medarbejdere og
kunder. Den synergieffekt vi opnår, ved at gøre en fælles indsats og ved at trække på hinandens styrker og
muligheder, er helt unik”, udtaler næstformand Carl Aage Jensen.
Partnere i GO2Green
Følgende virksomheder har, fra starten, valgt at blive partnere i GO2Green:
C.C. Jensen A/S
Fonden for Svendborg Sparekasse
Svendborg, Kommune
Etronic Valley

Sydfyns Elforsyning
Svendborg Erhvervsskole
Grøn Sol
NOVALYS

Som nævnt, åbnes der for flere partnere i GO2Green. Interesserede virksomheder kan kontakte Per Schorling
for yderligere information eller tilmelde sig Infomødet den 28. februar 2011 på www.go2green.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yderligere information kan fås hos:
Formand, Anders Banke, Direktør i Sydfyns Elforsyning (ajb@sef.dk eller telefon 6221 2771)
Næstformand, Carl Aage Jensen, Direktør i C.C. Jensen A/S (caj@cjc.dk eller telefon 6321 2014)
Per Schorling, Direktør i GO2Green (info@go2green.dk eller telefon: 2332 5825)

