Kære medlem .
NYTÅRSKUR, OMVERDENSANALYSE OG LEDELSE
(på den fede måde)
Så åbner vi endnu et par låger for nye eksplosive tiltag til affyring i januar! Hermed er januars fulde
program - og lidt til - klar til tilmelding og I kan prioritere og disponere månedens arrangementer. Der er
som altid en god blanding af temaer og dermed noget for enhver smag.
Her i Roskilde er vi ikke helt gået ind i det nye år, før Roskilde og Kommune og Erhvervsforum har
afholdt den årlige nytårskur, og det gør vi selvfølgelig også i 2020. Til nytårskuren kan du blandt andet få
lejlighed til at hylde vore lokale Gazeller, høre det sidste nyt om Tour de France, og være med til at
bestemme, hvem der vinder Roskildes Erhvervspris. Derudover kan du lære og fortælle en historie, så dit
budskab bliver husket! Det er en af landets mest erfarne fortællere Kasper Sørensen, der vil sørge for
give dig både masser af grin, og redskaber udi fortællekunsten - så du efterfølgende kan starte din egen
fortælling. Nytårskuren finder sted den 14. januar, og program samt link til tilmelding findes nedenfor.
Går du ind i det nye år med fuld bevidsthed omkring både de trusler og muligheder, der kunne komme fra
din omverden? Hvad er dit træk fx, hvis der kommer en finanskrise, og hvordan vil en tidlig Brexit påvirke
din situation? På workawayen 'Klæd din virksomhed godt på til det nye år', får du en hel dag til at tænke
over de store spørgsmål, og ikke mindst mulighed for at overveje, hvordan du som ejerleder eller
iværksætter kan tage dine forholdsregler mod eventuelt udefra kommende trusler. Dette jo ikke for at
male et sort billede af fremtiden, for essensen er jo, at vi skal finde løsninger til, at imødegå potentielle
trusler - og det er en stor del af indholdet, når Anders Graabæk tager os op i helikopteren den 21.
januar.
Hvis det virker tillokkende at lære at forstå og analysere sin omverden, så er vi nok nogle der synes det
samme kunne være tilfældet med mennesker! Vi blænder således fra slutningen af januar op for en
kursusrække, hvor Claus Roager fra Enneagramstedet vil dele ud af sin værdifulde viden om, hvordan
man håndterer forskellige persontyper, udfra en vurdering af deres motivation, adfærd, reaktion og
værdigrundlag. Vi har givet dette forløb titlen 'Ledelse med Enneagrammet', og vi kommer vidt omkring
forskelle og ligheder for de ni personlighedstyper på det psykologiske plan. Vi starter med en kick-off
den 27. januar, så du kan se om det er noget for dig - men det tror vi det er!
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår, og er tilbage med flere nyheder og aktiviteter primo januar!
Kontoret holder juleferie lukket fra d. 23/12-2019 - 1/1-2020 (begge dage inkl.)

TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETER JANUAR/FEBRUAR 2020
TILMELD DIG NU
Tryk på billed herunder og læs mere om arrangementerne.

GRØN PULS - GRATIS INDEKLIMA & ENERGITJEK TIL SMÅ OG
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Så er der gode nyheder til klima - og indeklimabevidste virksomheder! Grøn Puls projektet (powered by
Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland, Fors og Erhvervsforum) har over efteråret udviklet en ny
model, der giver virksomheder beliggende i Roskilde Kommune muligheden for at nu at få et kombineret,
gratis energi- og indeklimatjek. Et energitjek består af en grundig gennemgang af jeres bygning, kontorer,
lager, fabrik eller hvilke faciliteter i måtte have, og tjekket udføres af en af Grøn Puls rutinerede indeklima
og energivejledere. Herefter får i en mundtlig vurdering og senere en skriftlig rapport, hvor indeklima- og
energivejlederen foreslår muligheder for forbedringer, der både kan være gavnligt for jeres bundlinje og
klimaregnskabet.
Der har over de senere år været stor fokus på indeklimaets betydning for medarbejdernes velbefindende
og performance. Hvor energiforbedringer oftest er en investering, er det dog ofte blot øget bevidsthed og
små greb for det fysiske indeklima, som kan afhjælpe medarbejderenes fx fysiske symptomer, fravær og
dårlig trivsel. Alene et reduceret sygefravær og øget daglig performance slår positivt igennem direkte på
bundlinjen, så spørgsmålet er: Har du råd til ikke at få tjekket dit indeklima?
PS: Grøn Puls kører p.t. det kombinerede indeklima- og energitjek som et pilotprojekt, og indledningsvis
tilbydes 10 SMV'er det gratis kombinerede tjek på først-til-mølle basis! Det første tjek i piloten udførtes i
sidste uge af Thaysen & Co og Constructa hos Business House i Jernbanegade, og der var nok at tjekke
op på i denne charmerende, men ældre bygning! Har du lyst til at høre mere, eller få besøg af en
energivejleder kontakt venligst Allan Lyhne her: Allan/Erhvervsforum

EKCO
Hos EKCO finder du et stort udvalg af kvalitetsrigt arbejdstøj. De tilbyder blandt andet ID Identity T-time
T-shirts samt diverse Mascot arbejdstøj. Herudover forhandler de også profilbeklædning, som de med

glæde sætter firmalogoer på, ved hjælp af eget trykkeri. På denne måde kan du synliggøre dit firma,
skabe sammenhold iblandt dine ansatte og efterlade et professionelt udtryk.
Derudover fører EKCO et bredt sortiment af kokketøj og tjenertøj, som du naturligvis også kan få
firmalogo på. Udvalget er stort og det varierer meget, hvorfor du kan finde noget til enhver branche. Gå
på opdagelse og find netop det arbejdstøj, der passer til medarbejderne i din virksomhed HER: EKCO

Oscar Biludlejning - hos LBA
BILER ROSKILDE
Oscar Biludlejning er en landsækkende
biludlejningskæde med over 70 afdelinger. Oscar
Biludlejning er nu også at finde i Roskilde, hvor de
tilbyder billig biludlejning fra 249,- pr. dag i
samarbejde med LBA Biler. De tilbyder bl.a.
udlejning af personbiler, varevogne, flyttebiler og
minibusser.
Bookning kan foretages her: OSCAR
BILUDLEJNING ROSKILDE eller pr. telefon 42 90
90 48.

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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