
 

 
 

 
Kære medlem .

Bestyrelsen konsoliderer retningen for Erhvervsforum
 

Bestyrelsen kan snart se tilbage på et år, hvor vi er godt tilfredse med det, vi har opnået. Først og
fremmest en medlemsfremgang, men også et år med et højt aktivitetsniveau på tværs af både erhvervs-
og turismeservicen.
Erhvervsforum gennemgår også lige nu en række ændringer, som betyder, at bestyrelsen over en kort
periode har diskuteret og nu konsolideret retningen for det fremtidige arbejde. Der nyder vi gavn af
bestyrelsens brede og dybe kompetencesammensætningen.

Det ved vi nu:
Der er på nuværende tidspunkt udmeldt flere ting, og lige nu kan vi opsummere en samlet udmelding i
følgende:
• Direktør Lara Klingbeil er fratrådt stillingen af personlige årsager.
• Vi igangsætter rekruttering af en ny person til at lede det samlede sekretariat.
• Vi har konstitueret vores bestyrelse frem til næste generalforsamling, så Rune Tarnø, TVC
Advokatfirma, indtræder som formand og Morten Bo Berthelsen, Roskilde Kopi & Print som næstformand
og talsmand. Kasper Bæk fortsætter som menigt medlem frem til generalforsamlingen.
• Turismen skal fra 2021 organiseres i en ny DMO, som betyder, at Erhvervsforum fra 2021 ikke længere
varetager turismeservice for Roskilde Kommune.
Med udgangspunkt i ovenstående har bestyrelsens fokus været at konsolidere vores arbejde med
medlemsvaretagelse, og service på både erhvervs- og turisme - både på den korte bane og lange bane.
Det gør vi på en baggrund af, at vi gennem en årrække har styrket arbejdet for erhvervslivet i Roskilde.

Den daglige drift vil i den kommende tid bestå af samlet 6 medarbejdere, hvoraf 2 arbejder med erhverv,
2+1(bemanding af turistbureau) arbejder med turisme og 1 regnskabschef. Derudover er det planlagt at
supplere turismedelen med 1 medarbejder. Det bliver samlet 8, når den nye chef også kommer ombord.

Det gør vi nu
Vi har fortsat fuld gang i vores kontrakt med Roskilde Kommune omkring vores erhvervsservice. Vi har et
håndfast koncept for opfyldelse af den samlede service og på det seneste rapporteringsmøde med
kommunen om vores KPI’er, var der stor ros.

Vi har lige nu en fuld aktivitetskalender med:
• Vi har afholdt samlet mere end 50 arrangementer i 2019
• Vi har afholdt godt 60 iværksættermøde og flere er på vej



• Vi har planlagt næsten 20 arrangementer frem til Q1, 2020

På turismeservice har vi lige netop planlagt aktiviteter for resten af året og lagt en plan for den
kommende tids indsats.
• Arrival-kampagne i Københavns Lufthavn (den 18.11.19 - 31.12.19)
o Ny julefilm (netop produceret/sammenklippet) kører på de ca. 57 digitale flader i bagageområderne i
Københavns Lufthavn.
• Landsdækkende GO-CARD julekampagne (uge 48, 49, 50)
o Med udstansning (en forsimplet udgave af illustrationen af ”Roskildes tårne”, ROMU. Oplag: 33.000 pr.
uge.
• Julekampagne på sociale medier og Ads (den 22.11.19 - jul)
o Bred målgruppe: "Region Sjælland" og alle fra 18 til 65 år.
• Særlig synlighed på Copenhagen og Helsingør SkyMap 2020.
o Copenhagen Skymap (VisitRoskilde får blandt andet: Fuld annonce på forsiden og 150.000 stk.
bagsideannoncer). Distribution: 690.000 gratis kort, 500 posters, 300 stands. OBS: 370.000 distribueres
til Københavns Lufthavn
Det betyder samlet, at vi fastholder et højt aktivitetsniveau i den kommende tid.

Det gør vi fremadrettet
Lige meget hvilke ændringer der er på vej, så er vores base altid vores medlemmer. Den kommer vi også
til at have i fremtiden. Og derfor har vi fortsat følgende ambition:
Vi medvirker til at skabe et rigt, udviklende og effektivt erhvervsliv i Roskilde gennem en bred
erhvervsforening med et lokalt og regionalt fokus – det sker på et grundlag, hvor vi som forening er blandt
landets bedste.
Vi har nu fremadrettet mulighed for at sætte fuld fokus på det erhvervsmæssige og som tidligere nævnt
er vi allerede i fuld gang med planlægning for 2020. Det betyder også at vores primære foreningsopgave
med at være erhvervslivets talerør forsætter, hvor vi vil være konstruktive, men også gerne kritisk er i
dialog med diverse interessenter.
Vi er ikke alene et talerør, vores medlemmer og foreningen interagerer også i forskellige sammenhæng.
Et eksempel er uddannelse, hvor vi både er med til at give diverse indspark til kurser, sparre om
introduktion af nye uddannelser mv. Noget vi gerne vil opprioritere i den kommende tid.

Vi nyder fortsat stor opbakning fra et samlet erhvervsliv i Roskilde Kommune – vi repræsenterer nærmest
alle brancher og dækker nu mere end 500 virksomheder med samlet tusindvis af ansatte. Vi har et
markant tilbud til virksomhederne i Roskilde Kommune – et tilbud som mere end 90 nye har sagt ja til i
2019:
• Erhvervsnetværk
• Forretningsmæssig rådgivning
• Mulighed for øget omsætning med øvrige medlemmer
• Vi er det officielle talerør for erhvervslivets interesser og indsats for bedre rammebetingelser for
erhvervslivet
• Varetagelse af den enkeltes interesser ift. kommunen i konkrete sager
Strategisk har vi helt tilbage i foråret styrket vores strategiske grundlag. Vi har vores mærkesager, der
skal styrke erhvervsudviklingen i Roskilde kommune.

Netværk
Vi er en forening, der bygger på netværk. Derfor er det heller ikke en tilfældighed, at det er en af vores
kernekompetencer i vores erhvervsservice. Vi bygger netværk, fordi det formidler og deler viden og viden
skaber vækst. Det vil altid være kernen i foreningen, og vi vil arbejde på, at viden og vækst altid er med
på rejsen i kommunens erhvervspolitik.
Digitalisering
Er rindende vand et tegn for vores velfærd og strøm en byggesten i industrisamfundet. Så er
digitalisering på samme måde en nødvendighed for at skabe fremtidens samfund og erhvervsliv. Vi ved,
det kommer buldrende og allerede er her, og vi skal evne at omfavne digitalisering både, når det gælder
virksomhedens og den enkeltes medarbejder kompetencer. Vi vil arbejde for flere digitale projekter i



kommunen, og at vi sammen deler den viden, vi opnår. Digitalisering er del af vores konkurrencekraft.

Infrastruktur
Den rigtige infrastruktur og de rigtige valg, skaber en bæredygtig vækst, og udvikling af vores erhvervsliv.
Det står derfor også lige for, at vi nu kommer i gang med S-tog. Det er et godt projekt, som vi tror meget
på. Betjeningen, som det hedder på togsprog, har en lang række fordele, der kan styrke ind- og ud
pendling, og ikke mindst bidrage til bæredygtig vækst og meget større integration med byområderne
mellem Roskilde og København. Med en S-togs løsning kommer vi til fx til at nå mere end 300.000
arbejdspladser, som har et reelt alternativ til bilen – det er da bæredygtigt.
Vi vil også arbejde for en bedre trafikløsning ud mod Sjælland. Vi skal have skabt et sammenhængende
Sjælland frem til Femern forbindelse og her er det især vejtrafikken til og fra Køge og Ringsted. Det
arbejde kræver en kæmpeindsats sammen i kommunen, sammen med regionen og sammen med vores
folketingspolitikere.
Erhvervsforum Roskilde står på et solidt grundlag, med styrket indflydelse gennem de mange
medlemmer, og vi glæder os til, at vi resten af året og i 2020 vil skabe resultater for erhvervslivet og
turismen i Roskilde. Og vi er så klar til at gå ombord i udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik.

Bestyrelsen
 

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

Skriv blot hashtagget #decembertilbudroskilde2019, så bliver dit tilbud vist.
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