
 

 
 

 
Kære medlem .

ALLE TIDERS ERHVERVSPOLITIK, LOKALE MÅL, VERDENSMÅL
- OG LOL I KONGRESSEN?

Hvis du vil have indflydelse på næste runde af 'Alle Tiders Erhvervs- og Vækstpolitik' i Roskilde, så er
chancen der lige nu! Der har tidligere være inviteret til åbne dialogmøder om fokusområder i den lokale
erhvervspolitik, og således er denne allerede i sin nuværende form skabt i tæt samarbejde mellem
erhvervsliv, kommunen og byrådet. Men nu er der åbnet op for en høring og dermed fortsat mulighed for
at sætte et aftryk. Der lægges i den kommende periode op til særlig fokus på Iværksætteri, turisme,
detailhandel, industri og grøn omstilling - alt med behørig skelen til FN's verdensmål vedr. ligestilling,
anstændige jobs, innovation og ansvarligt forbrug. Du kan downloade udkast til Erhvervspolitikken på
nedenstående link, hvor der også kan leveres kommentarer, som offentliggøres i anonymiseret form. Der
åbnes for høringen i dag fredag den 4. september kl. 08.00.

Der er også en smuk blanding af fokus på lokale projektideer og verdensmål, når CORO inviterer til
COCONF 2020 den 30. september! Der er lagt op til både jordnære og helikopterperspektiver, når
innovatører kaldes til samling om fem temaer, nemlig borgerindragelse, energioptimerinng, cirkulær
økonomi, vandforsyning og erhvervsudvikling! Roskilde Kommune og Erhvervsforum har i samarbejde
lanceret en udfordring til CONCONF 2020 kaldet 'Roskilde Modellen', hvor visionen er at skabe en
sammenhæng mellem de mange gode lokale initiativer og ressourcer fx ved samarbejde mellem større
og mindre lokale virksomheder. Se beskrivelsen af den beskrevne 'udfordring' samt program med
tilmeldingsmulighed på links under billedet nedenfor.

Uanset hvor god udsigten kan være fra helikopterperspektivet, er det også rart at komme lidt ned på
jorden igen - en disciplin der mestres i vort medlemsnetværk, hvor alle mødes i øjenhøjde. Den 28
september lægger vi en ekstra dimension oveni, når netværket gæster Roskilde Kongrescenter til show
med Karen Marie Lillelund, der underholder om humor som vejen til både arbejds- og livsglæde. Er du
klar til netværk med indbygget LOL, så meld dig til (først-til-mølle, begrænset antal pladser) nedenfor! Så
ses vi snart der - eller derude!

TEAM ERHVERVSFORUM
 



 

Erhvervsstrategi

Læs mere her : Erhvervsstrategi

 

Læs mere her : Roskilde Modellen
Program og tilmelding her : Conconf20 workshop
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Jan Wihlborg, Pensionsspecialisterne v. Söderberg & Partners
Uvildig pensionsrådgivning for små & mellemstore virksomheder

Jan Wihlborg har i snart 30 år arbejdet indenfor den finansielle branche, og de seneste 20 år som uvildig
pensionsmægler. Sammen med Pensionsspecialisterne, som udelukkende består af højt kvalificerede
partnere, vil Jan Wihlborg lade den ekspertise og erfaring komme virksomheder til gode i Roskilde
området. Pensions- og sundhedsområdet er i dag et svært gennemskueligt område, som
Pensionsspecialisterne sætter en ære i at gøre gennemskueligt, og helt ned i øjenhøjde, så man er
korrekt dækket til den korrekte pris - og fuldt forstår sine produkter før skaden eventuelt sker!

Hvad enten man er virksomhedsejer eller er leder af en virksomhed, skal man kunne stå på mål for de
løsninger der er etableret for medarbejderne. Hos Pensionsspecialisterne benchmarker vi blandt alle
udbydere på 200 måleparametre der omfatter meget mere end blot en forsikring og en opsparing.
Pensionsspecialisterne`s koncept omfatter nemlig også landsdækkende advokatbistand `no cure – no
pay` samt socialrådgiverassistance, når skaden sker. Kunne du også tænke dig at få en uvildig og seriøs
gennemgang af jeres pensions- og sundhedsløsning, så kontakt gerne:

Jan Wihlborg, telefon 6014 4429, e-mail: jan.wihlborg@soderbergpartners.dk
 

Global Translations
Global Translations er en enkeltvirksomhed drevet af cand.ling.merc. Karen B. Kristensen. Hun yder
fagspecifik assistance til sprogrelaterede opgaver indenfor affald, klima, cirkulær økonomi,
bæredygtighed og miljø generelt. Dette kan være oversættelser, tolkning, studierejser, hjemmesider,
målrettet undervisning - eller andre opgaver, der er relevante for kunden. Sprog: dansk, engelsk, fransk,

mailto:jan.wihlborg@soderbergpartners.dk
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http://global-trans.dk/


tysk (og spansk). Du kan læse mere om Karens ydelser og kontakte hende på nedenstående:

Læs mere her : global-trans.dk
e-mail: kk@global-trans.dk
mobil 28 11 67 17
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https://erhvervsforum.biz/event/live-workshop-innovativ-idegenerering-skab-nye-muligheder-efter-corona/
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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
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