Kære medlem .
JULENETVÆRK, NYTÅRSKUR OG STJERNEREGN AF
AKTIVITETER PRIMO 2020?
Det er ikke længere nogen hemmelighed, at julen er ved at holde sit indtog i Roskilde, hvor der p.t.
arbejdes hårdt i gaderne omkring Stændertorvet for at få hejst de sidste julestjerner til vejrs ! Her i
Erhvervsforum synes vi dog først, at den ægte julestemning indfinder sig, når vore medlemmer,
samarbejdspartnere, lokalpolitikere og andre venner af huset mødes til vort traditionsrige julenetværk!
Dette afholdes i år den 10 december og finder sted i den gamle rådhussal, hvor vi håber at I vil møde
talstærkt op og være med at skabe en rigtig netværks-julestemning. Vi garanterer så til gengæld en
hyggelig julet duft af æbleskiver og gløgg!
2020 er lige om hjørnet, og det betyder at en af årets store begivenheder nemlig NYTÅRSKUREN
ligeledes er i sigte. Der er som sidste år lagt op til et spændende program, og Roskilde Kommune og
Erhvervsforum håber at der igen vil være fuldt hus, når dørene til Rådhuset åbnes den 14. januar kl.
15.00 Der åbnes for tilmeldingen den 12. december, hvor det fulde program også vil blive lagt op! Så
indtil da kan vi herfra bare sige: SAVE THE DATE!
Januar er i kraft af sin længde og sit mørke næppe årets mest populære for de fleste, så derfor har vi lagt
os lidt ekstra i selen for at sprede lidt lys og sende jer en stjerneregn af arrangementer! I løbet af de
næste uger vil vi løbende åbne kalenderlågerne for mere information og tilmelding, men vi kan allerede
nu afsløre at der bliver noget for både krop, sind og sjæl! Sjælen tages under behandling til et
fyraftensmøde allerede den 9. januar, og kroppen skal have et tjek til et lignende arrangement den 23.
januar. Hvad angår sindet bydes der på psykologisk indsigt i flere etaper med start den 27. januar, og vil
du en tur med op i helikopteren og se nærmere på hvordan din virksomhed bedst kan indstille sig på
2020, så reserver hele dagen den 21. januar.
Lad os sammen afslutte 2019 med manér den 10. december, og så vender vi tilbage med mere fra
godteposen i de kommende uger.
Tilmeld julenetværk via banner/billed herunder eller her: Julenetværk 2019
TEAM ERHVERVSFORUM

MONTIS Bæredygtig forretningsudvikling.
MONTIS Bæredygtig forretningsudvikling tilbyder rådgivning bl.a. til etablering af whistleblowerordning,
operationalisering af GDPR, informationssikkerhed og risikovurderinger samt CSR og leverandørstyring,
herunder code of conducts.
Du kan læse mere om MONTIS her : Montis

UNIMIND
Alle har ret til et godt arbejdsliv, studieliv og liv i balance
Unimind v. Dorthe Rozalia henvender sig både til virksomheder og uddannelsessteder med viden,
rådgivning, sparring og forløb omkring stresscoaching, trivsel, kompetenceafklaring, faglig og personlig
udvikling. Alt sammen til gavn for virksomhedens arbejdsmiljø, arbejdsglæde, motivation, bundlinje og
resultater.

Unimind er startet af Dorthe Rozalia Horup der blogger om arbejdsliv, uddannelsesliv, karriere, trivsel og
balance i livet.
Se mere om hvad du kan få hjælp til at løse her Unimind og abonner på bloggen via nyhedsbrev.
Kontakt Dorthe Rozalia Horup her: Dorthe Rozalia Horup eller på 25850065
I Byens hus afholdes 3 foredrag i december og januar v. Unimind om Karriereudvikling, studievalg og
stresshåndtering.
Læs mere her: Unimind

Prindsen - selskabslokaler
Selskabslokalerne på 'Prindsen' er for nyligt overtaget af Jacob Brøllund, ejer af eventbureauet
'FlexEvent' med Mette Gudman som daglig leder! Mette er født og opvokset i Roskilde og kender derfor
en del til historikken bag 'Prindsen' og tidligere tiders kulturhus-aktiviteter, så det er lidt ligesom at komme
hjem!
'Prindsen' i Roskilde rummer flere smukke lokaler til forskellige arrangementer. Her er både plads til
fester for private og virksomheder samt møder, konferencer mm. Derudover er faciliteterne ideelle til
kulturelle formål som fx foredrag, koncerter, filmvisninger og teaterforestillinger.
Mest kendt er nok perlen i samlingen nemlig 'Guldaldersalen', som har plads til 140 spisende gæster ved
runde borde. Med stolerækker til f.eks. konferencer og koncerter er der plads til ca. 200 gæster. 'Holger
Drachmann Salonen' og 'Gustav Wied Salen' rummer begge ca. 60 spisende gæster og bruges også til
møder og foredrag med op til 80 personer.
Du finder mere om 'Prindsens' Selskabslokaler her: Guldaldersalen
Du kan følge Guldaldersalen her : Guldaldersalen facebook

I sidste uge har vi sagt tak for indsatsen til Dan Hacke. Dan har været tilknyttet Erhvervsforum Roskilde
som konsulent de seneste år og har med stor tilfredshed løst en bred variation af forskellige opgavetyper.
Til at tage over efter Dan, har vi øget samarbejdet med Erhvervs- og iværksætterkonsulent Karina
Hoffmann, som har fået mulighed for at være en større del af sekretariatet. Karina vil fortsat fremadrettet
være vores primære iværksætterrådgiver og samtidig indgå i løsningen af en lang række af de øvrige
opgaver vi varetager.
I sidste uge udsendte Roskilde Kommune en pressemeddelelse Turismesamarbejde i Fjordlandet

omkring den fremtidige organisering af turismeområdet. Det sker via et besluttet øget samarbejde
omkring Visit Fjordlandet og dermed i samarbejde med Lejre og Frederikssund Kommune.
Det er et samarbejde vi allerede deltager i og som alle parter er meget glade for. På den måde er den
nye forankring helt rigtig og selvom vi naturligvis er ærgerlige over ikke at skal være turismeoperatør i
regi af Visit Roskilde fra 1. januar 2021, så glæder vi os over at turismeindsatsen nu forventeligt øges og med et forventet endnu stærkere setup end i dag.
Det skal for en god ordens skyld bemærkes at ændringen ikke skyldes manglende tilfredshed fra
Roskilde Kommune omkring vores resultater på turismeområdet, men som en konsekvens af
vedtagelsen af den nye turismelov, hvor sigtet har været at gå fra mere end 80 lokale turismeindsatser på
tværs af landet, til at være 15-25 destinationsselskaber.
Som det fremgår, så vil vi i hele 2020 fortsat være operatør på turismeområdet og ser frem til at trække
endnu flere turister til vores kommune til gavn og glæde for såvel turisterhvervet, men også det lokale
handelsliv generelt.

Invitation til åbningen af
Roskildes nye center for
anvendt robotteknologi
Kom til årets julearrangement blandt robotter,
virksomheder, undervisere, studerende og andre
”nisser”. Få smagsprøver på anvendelsen af ny
teknologi og mulighed for at påvirke udviklingen.
Deltag i åbningen af Roskildes nye Center for
anvendt robotteknologi, hvor du fremover kan få
praksisnær viden og komme i gang med
automatiseringsprocesser og opbygning af
digitaliseringskompetencer.
Oplev, hvordan forskellige robotter kan benyttes til
bl.a. at skabe øget bæredygtighed, forbedre
arbejdsmiljøet og afhjælpe manglen på arbejdskraft.
Samtidig kan du være med til at pege på, hvordan
robotter bliver julegaven til din organisation.
Dato: 12. december 2019 kl.15.00-18.00
Sted: Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, bygn.
M3
Læs mere her: Co-jul 2019
Tilmeld her: Corolab co-jul2019

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

ÅRSHJUL
Du kan få overblik over 2020 ved hjælp af ÅRSHJULET, her kan du hente et effektivt og meget simpelt
værktøj til din virksomhedsplanlægning.
Du kan downloade årshjulet her : ÅRSHJUL.
Har du brug for virksomhedsrådgivning / iværksætterrådgivning så kontakt gerne en af vores konsulenter.
Karina Hoffmann – Erhvervs- og iværksætterkonsulent her: Karina Hoffmann
Allan Lyhne – Chefkonsulent – rådgivning, kurser og netværk her: Allan/Erhvervsforum

I DE KOMMENDE UGER SLÅR VI AKTIVITETSOVERSIGTEN FOR
Q1 OP, SÅ STAY TUNED

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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