Kære medlem .
Mens vi venter på en åbning
Generalforsamling og webinarer online
Det pibler og bobler i busk og bøg som et tegn på at foråret nu med stor solsikkerhed har holdt sit indtog.
Desværre tager det toppen af det gode forårshumør, at vore virksomheder og iværksættere fortsat ikke
føler sig det mindste sikre på, hvordan og hvornår de næste skridt mod en bredere åbning af samfundet
vil udvikle sig. På den optimistiske note fæstner vi alle lid til, at vi vil få betydelige lempelser efter næste
skæringsdato den 10. maj, men til da er alle fysiske arrangementer fortsat på hold. Til gengæld arbejder
vi stadig på flere relevante online initiativer, mens vi venter på den forløsende åbning.
Et yderst relevant initiativ for de fleste leverer vi den 29. april i samarbejde med Beierholm Revision,
hvor der stilles skarpt på den praktiske ansøgning til regeringens hjælpepakker. I følge vor nylige
medlemsundersøgelse, som kan tilgås nedenfor, er det vort indtryk, at rigtigt mange af vore virksomheder
vil søge en eller flere af de tilgængelige ordninger. Men forudsætninger, krav og tidsrammer for de
enkelte ordninger ændres løbende, hvilket efterlader tvivlsspørgsmål og store usikkerheder. På online
webinaret den 29. april vil der blive gået i skarp detalje om ordningerne for at søge kompensation for:
a) løn til private ansatte
b) faste omkostninger og
c) selvstændige (omsætningstab), i forhold til praktik og krav i selve ansøgningen. Yderligere information
og tilmelding nedenfor.
Erhvervsforums Generalforsamling har i nogen tid været fastsat til den 29. maj, og vi har som alle
andre holdt vejret og afventet en større åbning for mulighed for at afvikle arrangementer med et større
antal deltagere, som plejer at være tilfældet til generalforsamlingen. I lyset af bestyrelsens ønske om
rettidig afholdelse og de fortsatte restriktioner på forsamlinger, har vi derfor besluttet af afvikle årets
Generalforsamling live online. Detaljer om virtuel adgang og anden teknik vil blive udsendt i god tid, så
sæt gerne et stort kryds i kalenderen denne og læs mere om generalforsamlingen nedenfor.
Nødvendigheden for det virtuelle møde har beriget os alle med en stejl digital indlæringskurve, men vi må
også erkende at ikke alt egner sig til det format, fx møderne i vort medlemsnetværk. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at vi ikke har aflyst, men blot udskudt udvalgte medlemsnetværksmøder til efter
sommerferien. Vi starter på RO's Torv den 25. august, dernæst Roskilde Kongrescenter 28.
september (netværk m/show) og RUC den 27. oktober. Endvidere er flere kurser, workshops og
fyraftensmøder flyttet, eller konverteret til online. En fuld opdatering på datoer/nye datoer for diverse

aktiviteter finder i nedenfor i en kronologisk rækkefølge, og som det fremgår indtil videre betyder at vi
første gang igen går 'live' i en mindre forsamling den 20. maj. Med de forbehold vi fortsat må leve med!
Vi håber I vil støtte op om aktiviteterne online såvel som snarligt live, og uanset platformen glæder vi os
til at se jer derude - med stor sikkerhed og helt uden forbehold!
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GENERALFORSAMLING I ERHVERVSFORUM 29. MAJ
LIVE ONLINE TRANSMISSION
Erhvervsforums årlige Generalforsamling blev varslet og tilmelding åbnet den 20. marts, og vi har holdt
vejret med hensyn til om vi kunne gennemføre denne i fysisk forstand som planlagt. Dette er stadig
ganske usikkert og derfor er det nu besluttet at afholde Generalforsamlingen live-online, med mulighed
også for elektronisk afstemning. Datoen er fortsat den 29. maj og starttidspunkt kl. 14.00 som oprindeligt.
Vi vurderer at kunne afslutte seancen ca. 15.30.
Vi vil på et senere tidspunkt afholde debatmødet med Brian Mikkelsen, som skulle have været
indledningen på Generalforsamlingen, og hygge os med efterfølgende spisning og netværk i
Guldaldersalen. Vi melder ud så snart det er muligt at fastsætte en dato herfor.
Der vil på generalforsamlingen være valg af både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så hvis du har
lyst til at bidrage til Erhvervsforums arbejde og dermed erhvervslivet i Roskilde, kontakt gerne formand
Rune Tarnø på Rune Tarnø, mobil 23455397. Har du forslag, der ønskes inkluderet i dagsordenen, kan
disse ligeledes sendes til Rune Tarnø på foranstående kontaktdetaljer. Deadline for kandidaturer til
bestyrelsen og forslag til dagsorden er fredag den 15. maj kl. 12.00.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen på linket nedenfor. Efter tilmelding vil du få tilsendt diverse link
til online deltagelse og på dagen for afholdelse vil stemmeberettigede medlemmer af Erhvervsforum
modtage link til afstemninger. Har du spørgsmål vedr. online format, adgang til platform m.v. , kontakt
gerne Allan Lyhne på Allan/Erhvervsforum, mobil 30515625.

MEDLEMSUNDERSØGELSE: Hvordan påvirker Corona-krisen
erhvervslivet i Roskilde
Vi vil gerne rette en stor tak til de 151 medlemsvirksomheder, der i dagene fra den 2-6 spril svarede på
vores undersøgelse om, hvordan Coronakrisen påvirker erhvervslivet i Roskilde. Undersøgelsens resultat
har været godt omtalt i medierne og vores pressemeddelelse kan se her: pressemeddelse coronakrisen
Resultaterne har været til stor hjælp for os i dialogen med Roskilde Kommune og Erhvervshus Sjælland
om behovet for hjælp til virksomhederne. Den har ligeledes været med til at prioriterer vores aktiviteter.
Således afholder vi nu en workshop om, hvordan man kan søge tilskud fra de 3 hjælpepakker, som var
mest efterspurgt.
38% har angivet at de vil søge Kompensation for tabt omsætning. 36% angiver de vil søge hjælp til
dækning af lønudgifter. 34% vil søge om hjælp til dækning af faste omkostninger og lidt overraskende vil
kun 28% benytte de nye muligheder for udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat.

USERFIRST.DK
SEO | BRUGERTEST | WEBSHOP | HJEMMESIDE
Userfirst arbejder med at få hjemmesider til tops i Google samt at oprette og brugerteste hjemmesider og
webshops. Udgangspunktet for arbejdet er, at brugerne og den gode brugeroplevelse skal sættes i fokus.
Det betaler sig – både for brugeren og for virksomheden og organisationen. Userfirst ejes af Niels
Skovmand og løser opgaver lige fra en webshop til den lokale biproducent - til SEO og brugertests for
større websites som Toyota og Københavns Kommune.
Læs mere om Userfirst her: userfirst.dk
kontakt Niels Skovmand på tlf: 26 29 18 78
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