
 

 
 

 
Kære medlem .

VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE RETNINGEN I 2020?
Om kort tid går vi ind i det nye år, og Erhvervsforum er igen klar til at line et gavmildt antal
netværksmøder, workshops, kurser, oplæg og andre arrangementer op til inspiration for alle og med lidt
for enhver smag.

For at være sikker på at vore mange tilbud rammer plet og appelerer så bredt som muligt, tænkte vi det
kunne være et godt træk at samle et panel bestående af en bred vifte af virksomheder og iværksættere til
dels at komme med nye ideer og dels realitetsteste vor egne! Eller med andre ord: Med jeres bidrag kan
vi ramme endnu bedre plet, og levere indhold af endnu bredere relevans.

Så har du en lille smagsdommer i maven, har gode ideer til temaer som er af bred interesse og vil have
indflydelse på Erhvervsforum’s udbud af aktiviteter, så meld dig allerede nu til ‘Aktivitetspanelet 2020’.
Det bliver ikke en tidskrævende opgave, vi holder 1-2 fællesmøder, og det skal nok blive lærerigtigt. Man
er selvfølgelig også velkommen til at ringe eller skrive gode ideer ind! Vi sidder klar og glæder os til at
høre fra dig!

Interesseret i at blive en del af panelet, så kontakt Allan på mail Allan/Erhvervsforum, mobil 30515625

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 



IoT Fabrikken
IoT Fabrikken udvikler enkle og komplette IoT-løsninger (Internet of Things): Roomalyzer er en
indeklimasensor, der monitorerer CO2, lyd, tilstedeværelse, temperatur, luftfugtighed, lys og VoC på
arbejdspladser, skoler og så videre. TrapMonitor er en rottefældesensor, der giver dig
24-timers-overvågning af fælder og depoter.

IoT Fabrikken består af Jon Wichmann (partner), der tidligere har skabt DIBS A/S og eSmiley A/S, Katja
Kafling (kommunikation), tidligere vært/redaktør på TV2 ØST, Mikkel Fischer (partner), der har en
baggrund inden for bekæmpelse og Rikke Füchsel (salgskoordinator), der har lang erfaring med salg af
internetbaserede systemer. Alle fire bor i Roskilde. IoT Fabrikkens udvikler hedder Lars Wichmann og
bor på Bornholm.

Du finder IoT Fabrikken her : LinkdIn Iot-fabrikken og kan læse mere her: Roomalyzer
 

Høgsbro+Caspersen
”Høgsbro+Caspersen er et energisk og hurtigt voksende konsulenthus, med eksperter inden for
lønadministration samt en lang række regnskabsmæssige ydelser – alt fra håndtering af bogholderi til
udarbejdelse af årsrapporter. Firmaet har gjort sig bemærket ved at være særdeles stærk på at tilbyde
enkle og fleksible ordninger, der gør det nemt for kunden at outsource sin lønadministrationen – enten for
en super kort- eller en længerevarende periode.

Virksomheden har netop åbnet endnu et domicil, denne gang i Roskilde, hvor der er samlet eksperter,
der netop har fokus på lønadministrationskunder – og i de stemningsfulde lokaler på Dronning
Margrethes Vej kan du møde løneksperterne i deres rette element.

Bag Høgsbro+Caspersen står Camilla Høgsbro og Rikke Caspersen, der sammen med små 20 ansatte,
lever efter 3 vigtige værdier: høj faglighed, nærhed og direkte kommunikation – noget som
virksomhedens kunder gang på gang påpeger som den X-faktor, der gør, at valget falder på
Høgsbro+Caspersen”.

Læs mere her: Høgsbro + Caspersen

 
 



 

Foredrag på Prindsen Chief 1
Guldaldersalen på Prindsen er et af de nyere medlemmer i Erhvervsforum.

Vi har i sommer overtaget lejemålet af selskabslokalerne på Prindsen og ser frem til at kunne tilbyde de
smukke rammer til private fester, firmafester, møder, mindesamvær, konferencer og andre spændende
arrangementer, ligesom vi også vil tage gamle traditioner op som fx koncerter, teater og foredrag.

Vi har allerede haft første foredrag og fortsætter i rækken med endnu et foredrag på tirsdag den 19.
november. Dørene åbner kl. 18.30.
Guldaldersalen slår denne aften dørene op for et spændende foredrag med Chief 1, kendt fra Rockers By
Choice og Toppen af Poppen, og vi vil gerne tilbyde Erhvervsforums medlemmer billetter til en reduceret
pris.

Køb billet her: Tilmeld foredrag Chief 1
Læs mere om foredraget med Chief 1 på facebook her Foredrag med Chief 1

Efter foredraget serverer vi lidt koldt at drikke. Vi håber at få mulighed for at hilse på nogle af jer.
 

Få indflydelse på fremtidens Erhvervs- og Vækstpolitik i
Roskilde Kommune
Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering inviterer erhvervslivet til dialogmøde
forud for udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. En politik der kommer til at sætte rammerne
for udvalgets fremtidige arbejde og Roskilde Kommunes erhvervsindsats de kommende år. Udvalget vil
være vært ved en vand og en sandwich.

Dato: Den 28. november, kl. 16.00-18.00
Sted: Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1
Tilmelding: Senest mandag den 25. november 2019 på
Tilmeld dialogmøde her eller til Erhvervsafdelingen på tlf.: 46 31 35 35
 

 



Erhverv Roskilde er på LinkedIn
Erhverv Roskilde er Roskilde Kommunes
erhvervsrettede nyhedskanal. Her kan du følge med,
i hvad der sker af nyt på det erhvervs- og
turismepolitiske område: Du kan læse spændende
interviews med erhvervsledere og iværksættere fra
nogle af de 4400 virksomheder, som har valgt at
ligge i Roskilde. Du kan få både de små som de
store nyheder fra og om Roskilde Kommune og de
mange samarbejdspartnere, f.eks. Coro Co-Lab,
Musicon, Erhvervsforum Roskilde og de mange
lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder i
vores kommune. Ligeledes kan du holde dig
orienteret om kommunens erhvervsrettede
arrangementer, priser, udbud og de mange
samarbejdsmuligheder og meget meget mere!
"follow us" meget gerne og spred budskabet i din
omgangskreds.
Link op her: Roskilde Erhverv LinkedIn
 

 

Næste momsfrist er 2. december - Indberet moms til tiden
Senest 2. december skal ca. 150.000 virksomheder indberette og betale moms for 3. kvartal 2019. Det
gælder bl.a. de virksomheder, der er startet op inden for de seneste 2 år.
De fleste virksomheder når at indberette momsen til fristen, nemlig ca 8 ud af 10. Men blandt nystartede
virksomheder er der generelt lidt færre, der får indberettet til tiden. Måske fordi det
hele er nyt, og der er meget at se til, eller måske fordi de ikke har haft køb eller salg i perioden.
Gode råd og hjælp til momsopgaven
1. Husk også at indberette moms, selvom resultatet er 0 kr. Du skal da indberette 0 kr.
2. Du kan indberette i lang tid før fristen, men selve betalingen skal først ske de sidste 5 dage.
3. Hav styr på dine bilag og din bogføring, inden du skal indberette. Du kan få hjælp på
skat.dk/bogføringsguide.
4. Hav dit Nem-ID klar. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan du logge på med dit personlige
NemID eller NemID nøgleapp. Andre virksomheder skal logge på med NemID medarbejdersignatur.
Indberet på SKAT.DK – her finder du også en guide til, hvordan du gør.
 



Du kan via bogføringsguiden få styr på,
hvad du kan trække fra i momsregnskabet.

Få styr på bogføringen og ro i maven inden momsfristen 2. december
Må du trække en frokost på restaurant med en forretningsforbindelse fra? Udgifterne i forbindelse med en
rejse? Eller hvad med en ny computer? Bogføring er ikke altid helt enkelt, men der er hjælp at hente i
Bogføringsguiden på skat.dk.
Senest 2. december skal ca. 150.000 virksomheder indberette og betale moms for 3. kvartal 2019,
herunder nystartede virksomheder, der er startet op inden for de seneste 2 år. For at kunne indberette og
betale den rette moms, skal der være styr på bilag og bogføring. Det er ikke altid let for især nystartede
virksomheder.
Bliv guidet på vej
Med Bogføringsguiden får du svar på, hvilke bilag du kan få fradrag for, og hvor meget du kan trække fra.
Samtidig hjælper guiden dig til at bogføre bilagene på de rigtige konti. Du skal blot svare på nogle enkle
spørgsmål om dit bilag, så får du svar på, om bilaget giver fradrag, og hvordan det bogføres. Nemt og
hurtigt.
Bogføringsguiden henvender sig til enkeltmandsvirksomheder med momspligt og uden ansatte.
• Find guiden på SKAT.DK BOGFØRINGSGUIDE

 
 

 
TILMELD OG LÆS MERE OM

NETVÆRKSMØDER og AKTIVITETER
TRYK PÅ BILLEDE HERUNDER

 

 



 

 
 

 

 

Medlem til medlem tilbud i november
Hvis du ikke allerede har en gratis Instagram-konto, så er det måske nu du skal oprette en. For
Erhvervsforum Roskilde giver dig muligheden for at give gode tilbud, som samles direkte på
Medlem til medlem tilbud.

Skriv blot hashtagget #novembertilbudroskilde2019, så bliver dit tilbud vist.
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