
 

 
 

 
Kære medlem .

MENS VI VENTER PÅ AT MØDES I BYEN - KAN VI MØDES I
SKYEN..!

 
Påbuddet om i videst omfang at blive hjemme og ikke forsamles i grupper over 10 personer har også
tvunget os her i Erhvervsforum til at udsætte en lang række arrangementer - ligesom mødeaktivitet p.t.
ligeledes kun gennemføres per telefon eller on-line. Alle netværksmøder, kurser, workshops , der ligger
før den 28. april, udsættes og I får alle direkte besked så snart nye datoer foreligger!

En af de begivenheder, vi desværre har måttet udskyde er Erhvervsforums generalforsamling, der er
flyttet fra 23. april til en ny bekræftet dato den 29. maj. Brian Mikkelsen er fortsat vores taler til det
indledende debatmøde. Da han som bekendt samtidig er dybt involveret i de nuværende forhandlinger
om bl.a. hjælpepakker til erhvervslivet, er vi fuldt garanteret en spændende debat. Alle tilmeldte er 'flyttet
over' på ny dato, og vi håber endnu flere vil melde ind.

Som antydet arbejder vi p.t. på højtryk for at kunne tilbyde et relevant alternativ til de udsatte fysiske
kurser og workshops! Erhvervsforum har således indgået aftaler om udvikling af skræddersyede kurser,
der kan bidrage med inspiration, læring og værktøjer til at håndtere den nuværende for mange svære
situation - og ikke mindst tiden der følger.

Mere information vil blive udsendt i løbet af de nærmeste dage, dog kan vi sige at det første kursus i
denne række vil foregå (online) den 31. marts kl. 15.00-17.00 og de øvrige i løbet af april!

Vi glæder os til at se jer i skyen, og endnu mere 'in person'!

TEAM ERHVERVSFORUM
 



 

 

 

UNDOAPS.DK
UNDO udfører Graffitirens, facade rens og flise rens og imprægnering og
Dybde rengøring af alle typer gulve, samt rens af badeværelser/baderum ect.

UNDO kommer overalt på Sjælland og ved større opgaver i hele landet.

UNDO er altid klar med et uforpligtende tilbud og rådgivning til jeres opgave.

Læs mere om UNDO her : undoaps.dk
 

https://erhvervsforum.biz/event/haandtering-af-ekstreme-forandringer-online/
https://erhvervsforum.biz/?post_type=tribe_events&amp;p=3380&amp;preview=true
https://undoaps.dk/
https://undoaps.dk/


 

 

 

 

 

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/generalforsamling-2020/
http://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
https://erhvervsforum.biz/event/styrk-din-gennemslagskraft-paa-moeder/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/kundefabrikken-strategisk-markedsfoering-for-selvstaendige-og-ivaerksaettere/


 

 

 

 

 

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-show-roskilde-kongrescenter/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/bliv-en-haj-til-seo/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/laer-at-bryde-isen-og-skabe-relationer-ved-det-fysiske-moede/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-festival-backstage/
https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-ros-torv-by-morning/


 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev

http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/brug-digitalisering-til-at-skabe-bedre-forretning-og-faa-oekonomisk-stoette-til-at-goere-det/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/hemmeligheden-bag-at-skille-sig-ud-som-enkeltmandsvirksohed/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev

