
 

 
 

 
Kære medlem .

DET ER EN STOR FORNØJELSE AT KUNNE PRÆSENTERE:
Før vi præsenterer jer for nogle af de kommende højdepunkter i marts, har vi fornøjelse af vort
medlemsnetværk den 26. februar, hvor der allerede er stor tilslutning. Invitationens ordkombination af
'håndbajer' og 'Altæder' har fået mange til tasterne, men der er god plads og højt til loftet hos
FysioDanmark, så meld dig til nu, hvis du vil høre om 'Altæderens' filosofier, tips og tricks.

Det er også en stor fornøjelse, at kunne præsentere to helt nye tilbud i marts, hvor du på forskellig vis
kan få værktøjer til og indsigt i, hvordan du kan gøre dine præsentationer mere levende end det
traditionelle slideshow. Den 5. marts har vi fornøjelsen, at præsentere Erik Værenstrøm, der vil lære os,
hvordan vi ved brug af simpel grafik i højere grad kan involvere tilhørerne og sikre en større forankring af
vore budskaber. Fremtidens powerpoint, tegnet af dig på stedet - og du behøver ikke at kunne tegne for
at lære det!

En der har afskaffet powerpoint for år tilbage er Tommy Krabbe, som den 31. marts skal fortælle,
hvordan man kan levere sit indhold ved brug af humor, pædagogik og udvalgte visuelle hjælpemidler.
Tommy er professionel foredragsholder, ved hvad der virker blandt forskellige typer af publikum og deler
altid gavmildt ud af sine erfaringer. Vil du også lære at præsentere naturligt og komme powerpoint-less
ud på den anden side? så er tilmelding netop åbnet! Og hvis du mestrer både teknikkerne fra den
grafiske og den naturlige præsentation, så bliver det i sandhed en stor fornøjelse, at kunne præsentere!

Sidst men ikke mindst, er det os også en stor fornøjelse at kunne præsentere Roskilde Universitet som
nyt medlem i Erhvervsforum. RUC behøver nok ikke nogen nærmere præsentation i denne sluttede
kreds, så i stedet kan i nedenfor læse, hvilke vinkler universitetet har på erhvervslivet, og hvilke tiltag der
er planlagt i samarbejdet mellem RUC og Erhvervsforum.

Alle ønskes en god vinterferie om I holder i uge 7 eller 8. Nyhedsbrevet holder begge uger, og så læses
vi ved den 21. februar kl. 05.59
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http://erhvervsforum.biz/aktivitet/netvaerksmoede-hos-fysiodanmark/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/grafisk-facilitering-ny-energi-til-dine-praesentationer/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/vil-du-blive-bedre-til-at-vise-dig-frem/


RUC
På Roskilde Universitet er der stor fokus på samarbejde med private virksomheder, offentlige institutioner
og interesseorganisationer som en integreret del af forskning og uddannelse. På RUC er 8.400 studerede
og 900 ansatte, og det ligger til RUC at være med lokalt såvel som globalt. Gennem medlemsskabet af
erhvervsFORUM Roskilde ser RUC frem til øget samarbejde med lokale virksomheder og til at byde
virksomhedsnetværket velkommen på campus i Trekroner. Der er allerede lavet 2 konkrete aftaler om
dette i Erhvervsforum-regi. Den 28 april er RUC således vært ved Erhvervsforums månedlige
medlemsnetværksmøde, hvor der i 'netværkstimen' bl.a. vil være mulighed for, at tale med flere af
RUC's medarbejdere indenfor det erhvervsrettede felt. Herudover afholdes i løbet af foråret et
fyraftensmøde, hvor vi bliver bragt helt up-to-date på udviklingen i den virtuelle verden.
Læs mere om Roskilde Universitet her: RUC
Virksomhedskontakt hos RUC: Allan Grønbæk, mail: Allan Grønbæk, telefon :61665098
 

METEK Nordic ApS
METEK Nordic arbejder med meteorologi, klima og
vindenergi, samt salg af måleinstrumenter i hele
Norden for det tyske firma METEK GmbH. METEK
udvikler Lidar, Sonic, Sodar og Radar til måling af
vind, turbulens, temperatur, nedbør og skyer.
METEK Nordic ApS er startet af Poul Hummelshøj,
som i 14 år var sektionsleder i DTU Vindenergi, og
firmaet er 100% ejet af det Tyske firma METEK
Meteorologische Messtechnik GmbH. Firmaet har
adresse på Risø nord for Roskilde i innovationshuset
DTU Link.

Læs mere om METEK her: METEK-NORDIC
Følg på LinkedIn her : METEK LinkedIn

 

 

https://ruc.dk/
https://ruc.dk/
http://allang@ruc.dk
http://allang@ruc.dk
http://allang@ruc.dk
https://metek.de/metek-nordic/
https://metek.de/metek-nordic/
http://www.linkedin.com/company/meteknordic
http://www.linkedin.com/company/meteknordic
http://www.linkedin.com/company/meteknordic
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/bliv-en-haj-til-seo/


 

 

KLIMAFOND 2020
Der er nu åbnet for ansøgninger til Klimafond 2020 – læs mere på linket her: Klimafond Roskilde
Kommune.

Ansøgningsfristen er 30. april (med henblik på indstilling i Klimarådet på møde 18. maj og
behandling i Klima- og Miljøudvalget 2. juni).
 
 

http://erhvervsforum.biz/?post_type=aktiviteter&amp;p=2539&amp;preview=true
https://roskilde.dk/nyheder/projekter-til-roskilde-kommunes-klimafond
https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/klimafond
https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/klimafond
https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/klimafond
https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/klimafond


Tjek Brugdata.dk,
når du er i tvivl om, hvordan du må anvende indsamlet data

· “Må jeg dele oplysninger om mine kunder med mine leverandører?”
· “Hvilke informationer må jeg opbevare om mine medarbejdere?”
· “Hvad er kravene til sikker opbevaring af forskellige data?”
Du har sikkert en masse data om dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det kan fx være
dine kunders købsmønstre, eller dine medarbejderes kontaktinformation. Men hvad må du bruge de
informationer til?

På Brugdata.dk er det let at finde relevant information, når du er i tvivl om brug af data. Brugdata.dk er
et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder. På Brugdata.dk kan du få svar på
konkrete spørgsmål om alt fra indsamling, opbevaring og videregivelse af data til datasikkerhed og brug
af data til kommunikation og markedsføring.

Du finder også henvisninger til konkrete afgørelser, som giver et godt indblik i, hvordan reglerne skal
forstås i virkeligheden. Der er også skabeloner, der er lige til at udfylde, så du har styr på juraen, når du
laver aftaler med kunder og leverandører om brug af data.
Besøg Brugdata.dk her: Brugdata.dk
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Afmeld Nyhedsbrev

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

