Kære medlem .
Så er vi mere end klar til at sige farvel til en usædvanlig våd februar og starte et frisk kapitel i marts forhåbentlig med en del mere lys og sol! Selvom marts i meterologisk forstand ikke rigtigt er forår, så er
der alligevel stor sandsynlighed for, at forårskollektionen er på hylderne, når vi den 26. marts afholder
(forårs)medlemsnetværk på RO's Torv - by morning! Her kan du høre om, hvorfor RO's Torv har
vundet prisen som det mest innovative shopping center i Danmark, og efter netværkstimen måske endda
hente inspiration til din egen forårsgarderobe! Tilmelding til dette netværk - og også de øvrige i det rigtige
forår - er åben!
Et sted, hvor vi forhåbentlig kan finde dig og din virksomhed by morning, day & night er på Google! Hvis
det ikke er så let at finde dig der, som du drømmer om, så kom til kurset 'SEO - stryg til tops i
Google's søgeresultat' den 12. marts. Vi kan ligeså godt indse det - findes vi ikke ved organisk visning
på side 1 hos Google, så findes vi nok heller ikke som nummer 1 hos fx nye ønskede kunder! Tilmelding
nu, hvis du vil findes på dette kursus - og på Google!
Når du har lært, hvordan du bliver fundet i den virtuelle verden, er det tid til at lære, hvordan du viser dig
frem i den rigtige! Dette får du indblik på kurset i 'Præsentationsteknik', hvor Tommy Krabbe vil slå et slag
for 'the end of powerpoint', og introducere mere effektive virkemidler i dine præsentationer - som fx
humor og nærvær! Tommy Krabbe stiller skarpt på den nye virkelighed for personlige præsentationer
den 31. marts, så kom og få en øjenåbner og værktøjer til at skrotte dine powerpoints fremover!
Det fulde program for marts, og netværksmøder frem til sommerferien finder i nedenfor. Vi åbner for et
smugkig på aktiviteter i april på næste fredag!
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Direktør Martin Sattrup Christensen
Jeg vil gerne sig tak for den varme velkomst jeg har fået. Det har været helt overvældende med de
mange hilsner. En del har også spurgt til, hvad der er min plan og hvad der nu skal ske i Erhvervsforum.
Det forstår jeg godt. Jeg skal i den første tid dels skabe mig et overblik over foreningens mange
aktiviteter og få hilst på så mange af deltagerne som muligt. Jeg skal også ud og besøge en del af jer for,
at høre hvad i har af tanker og ideer omkring Erhvervsforum, er allerede blevet inviteret på besøg hos
nogle af jer.
Jeg har stor respekt for det arbejde, som medarbejderne og bestyrelsen har lagt i, at få skabt nogle
attraktive aktiviteter i foreningen. Derfor vil jeg også gerne drøfte med dem, dels de indtryk I har givet mig
og dels mine egne ønsker og ideer. Hvilke aktiviteter skal vi fastholde, forbedre og udvikle. Hvilke
aktiviteter skal vi ændre eller måske helt stoppe og ikke mindst er der nye aktiviteter vi skal starte på.
Vi har en aftale med Roskilde kommune og nogle opgaver som vi skal udføre. De er vigtige og dem vil
jeg selvfølgelig også have fokus på.
Jeg håber, at se så mange af jer som muligt til vores generalforsamling den 23. april og det indledende
debatmøde hvor forhenværende erhvervsminister og formand for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen
kommer. Det bliver interessant at høre hans synspunkter på tendenserne i erhvervslivet og omverdenen.

MediTech Scandinavia A/S
MediTech Scandinavia A/S er etableret i Roskilde i 2003 og markedsfører medicinske højenergi

behandlingssystemer indenfor LASER, IPL (Intenst Pulset Lys) samt Cryolipolyse (fedtfrysning), primært
til danske speciallægeklinikker.
Læs mere om MediTech her : MEDITECH.DK eller kontakt på telefon 4636 3452
Følg MediTech her : MEDITECH FACEBOOK

Christina Gejel Kommunikation
Christina Gejel Kommunikation er en enkeltmandsvirksomhed, som løser opgaver i krydsfeltet mellem
strategisk kommunikation, skriftlig formidling og digitale medier. Christina Gejel hjælper bl.a. lokale
virksomheder og foreninger med at skabe en professionel online tilstedeværelse og rådgiver i, hvordan
virksomheder med et begrænset budget kan udnytte sociale medier i deres markedsføring. Christina
Gejel tilbyder desuden praktisk og kreativ assistance med udarbejdelse af tekster, opslag til sociale
medier og andet redaktionelt indhold.
Læs mere om Christina Gejel Kommunikation her: CHRISTINAGEJEL.DK
Kontakt Christina her : mail@christinagejel.dk eller pr. telefon 60551340

Lederne Østsjælland
Lederne Østsjælland har 6.400 medlemmer og arbejder for at sætte Ledernes strategi på den
lokalpolitiske dagsorden, Fokusområder omfatter bl.a. bæredygtig ledelse, diversitet, et inkluderende
arbejdsmarked og FN's verdensmål. Herudover afholder Lederne Østsjælland en række konferencer, og i
2020 er temaerne 'Virksomhedsaktivisme'' og 'Adfærdsdesign som ledelsesmæssigt greb'. På landsplan
organiserer Lederne 128.000 ledere i den private og offentlige sektor. Lokal repræsentant for Lederne
Østsjælland er bestyrelsesmedlem Hanne Lund Madsen, der selv er bosiddende i Roskilde.
Hanne kan kontaktes på email her : hanne.lund.madsen@lederne.dk eller mobil 40767527.
Du kan læse mere om Lederne Østsjælland her: Lederne Østsjælland

GRATIS NETVÆRKSFITNESS FOR MEDLEMMER AF
ERHVERVSFORUM ROSKILDE
På vort netværksmøde hos FysioDanmark den 26. februar lanceredes et fantastisk tilbud, som vi her
haster med at dele! Som medlem af Erhvervsforum Roskilde har du nu muligheden for at komme til gratis
"Netværksfitness' hos FysioDanmark, Københavnsvej 170 hver mandag i tidsrummet 19.30-20.30 fitness i et format hvor alle kan være med!
Gør dig selv og din krop en tjeneste og meld dig til hos Niels Honoré pr mail nh@fysiocenterroskilde.dk
Og det var altså mandage fra 19.30-20.30, første gang på mandag den 2. marts! Læs mere om
afholdelsesstedet her: fysiocenterroskilde.dk

“SPØRG EN REVISOR”
er for de mange iværksættere, som har tusinde spørgsmål
omkring ØKONOMI
Spørgsmål kan være mange når man er iværksætter og ønsker at starte virksomhed, derfor har vi i
Erhvervsforum Roskilde nu muligheden for at invitere alle iværksættere til "Spørg en revisor" det kunne
være spørgsmål som:
- Enkeltmand eller ApS?
- Hvilket regnskabsprogram?
- Kørsel i privatbil eller købe bil i virksomhed?
- Hvad kan trækkes fra?

- Hvad er moms, og hvad er fradrag?... og meget mere
Vil du også med til “Spørg en revisor”? så tilmeld her: Spørg en revisor
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Erhvervs- og iværksætterkonsulent Karina Hoffmann,
Karina er klar også hvis du har brug for generel sparring på din virksomheds ide

NY MODEL FOR PARKERING I ROSKILDE BYMIDTE
Parkeringsforholdene i Roskilde bymidte har i en årrække været til debat og selvom friske undersøgelser
viser, at 75% af parkanterne rent faktisk er tilfredse parkeringsforholdene, er der stadig mulighed for
optimering og plads til forbedring. Det er oplevelsen, at der generelt ikke mangler parkeringspladser i
Roskilde, men der kan stadig hentes meget ved at udnytte kapaciteten og dermed gøre det lettere at
finde en parkeringsplads. Erhvervsforum har deltaget i den følgegruppe, der er med til at udstikke
retningslinjerne for forbedrede parkeringsforhold i Roskilde, og derfra er indstillet en forenkling af det
nuværende system og nedenstående nye model:
• I midtbyen fortsat 2 timers parkering, men med mulighed for tilkøb af flere timer
• 1/2 times parkering (af- og pålæsning) ved udvalgte vejkanter indenfor zonen
• Langtidsparkering i p-hus på Sortebrødre plads (tilkøb via fx app)
• 3 timers eller fri parkering uden for zonen
• Beboerlicenser bevares, og de der arbejder i bymidten kan tilkøbe ekstra p-tid, eller bruge pladser med
fri parkering
• Priserne efter de 2 gratis timer, foreslås p.t. til 15 kroner i timen (3. og 4. time), 22. kroner (5. og 6 time)
Der gøres opmærksom på, at der ikke er nogen økonomisk gevinst for fx Roskilde Kommune ved
ovenstående betalingsløsninger, da overskud på betalingsparkering under nuværende regler afleveres til
staten, samtidig med at der vil være en stor omkostning ved etablering af disse løsninger. Erhvervsforum
glæder sig over, at vi kan få en parkeringsmodel besluttet, så vi kan få fokus på, at gøre bymidten og
handelen i Roskilde endnu mere attraktiv.
Har du spørgsmål til arbejdet med den nye model for parkering i Roskilde bymidte, kontakt venligst
Morten Bo Bertelsen, næstformand og talsmand i Erhvervsforums bestyrelse på email her: mbb@tec.dk,
mobil 25453607
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