
 

 
 

 
Kære medlem .

NU KAN DU RESERVERE ET PAR DATOER - OG BORD TIL
RO:KOST

Den skarpe iagttager har måske bemærket, at der p.t. er lidt stille omkring tidligere annoncerede
arrangementer og netværk i Erhvervsforum fremadrettet. Dette gælder bl.a. debatmødet med Brian
Mikkelsen, hvor vi har en 'save the date' til 24. november samt det traditionsrige Julenetværk hvor nogle
har et blødt kryds i kalenderen den 8. december. Årsagen til radiotavsheden er naturligvis
tilbagerulningen for antal anbefalet i større forsamlinger, og hvad angår netop Brian Mikkelsen og
Julenetværket, er vi nærmere de 100 end de 50, som vi lige p.t. må være til denne type event. Før vi går
konkret ud med detaljer om de næste par måneders arrangementer, skal vi forbi næste milepæl den 5.
oktober, hvor de nuværende restriktioner skal op til revision.

Den gode nyhed er, at vi arbejder på en række nye temaarrangementer og fyraftensmøder, hvor der er
lidt for enhver smag, og således en formodning at vi kan holde kadencen med nye tilbud, der efter
interesse spredes over formodet færre deltagere per gang. De nye aktiviteter fra slut oktober til årsskiftet
vil blive lagt ud i løbet af de næste par uger, men indtil da så hold gerne vort nuværende program og
ovenstående 'save the dates' i kalenderen - og så ved vi sikkert nogenlunde samtidig, hvad der
gennemføres eller udskydes!

Hvis vi ikke kan mødes mange, så kan vi heldigvis stadig mødes til hyggeligt samvær på vore lokale
restauranter, cafeer og hoteller. Og det bliver der rigelige muligheder for, når den populære madfestival
RO:KOST gennemføres af Visit Roskilde & Erhvervsforum for 7. gang i uge 41. Der er høj kvalitet, lokale
råvarer og ikke mindst stor optimisme hos de 11 restauranter, der i år deltager i festivalen, der trods den
nuværende situation gennemføres, om end med de restriktioner der gælder p.t. En billet til en middag
under RO:KOST ugen koster 295 kroner, og vi håber at I som lokale virksomheder vil bruge dette gode
tilbud til fx at invitere jeres medarbejdere ud til en hyggelig aften. Eller frokost, som nogle af
restauranterne også tilbyder i denne omgang af RO:KOST. Men I skal nok ikke vente alt for længe, for
salget af de 3500 billetter er i fuld gang, og enkelte restauranter melder allerede udsolgt. Restauranter,
menuer og tilmelding kan tilgås ved at klikke på billedet nedenfor. For yderligere information kontakt
projektleder Tina Testrup på info@erhvervsforum.biz eller bestil billetter her: ROKOST.DK

24 november, 8 december og uge 41 'please save the dates' og vi håber at du og dine kolleger vil benytte
lejligheden til en stor lokal madoplevelse med lokale råvarer - for så ses vi helt sikkert derude!
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CompleteCompliance
Velkommen til nyt medlem - CompleteCompliance

Bag CompleteCompliance står Karina Holmark Uddin, der er jurist med speciale inden for GDPR og sundhedsret
og en baggrund med mange år som leder i sundhedsvæsenet, inden hun i 2018 stiftede CompleteCompliance.
Virksomheden er specialiseret i GDPR implementering i små og mellemstore virksomheder og dækker alle
brancher - og hele landet. Hun kan også træde til, hvis din virksomhed skal have hjælp til gennemgang af
virksomhedens kontrakter på fx. det personaleretlige eller aftaleretlige område.

Karina hjælper også sundhedsklinikker med at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og så

https://rokost.dk/koeb-billetter/
http://legal-support.dk/


underviser hun i GDPR og andre sundhedsretlige emner. Hvis du ønsker at få et frisk blik på virksomhedens
aftaler, eller er i tvivl om du er på GDPR-omgangshøjde med håndtering af person-, kunde-, leverandør,-
medlemsdata m.m., så tag fat i Karina på nedenstående kontaktdetaljer.

Karina mobil: 22 34 10 97 mail: ku@legal-support.dk, web: legal-support.dk

 
 

 

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPRIS 2020
KENDER DU EN KANDIDAT?

Roskilde Kommunes Klimapris gives til en eller flere virksomheder, som har gjort en særlig indsats for omstilling
til grøn og bæredygtig produktion og har lokal forankring. Sidste års vinder af prisen var Roskilde Golf Klub, der
har arbejdet konsekvent med at nedsætte CO2-udledningen, og udviklet en klimaberegner, som er blevet et
læringsmateriale for andre golfklubber i Danmark - og naturligvis arbejder man også med FN's verdensmål.

Hvis du kender en, der passer til dette signalement, så læs mere på linket nedenfor eller kontakt
specialkonsulent Trine K. Sørensen på 4631 3000 eller på mail trineks@roskilde.dk. Deadline for nominering
er 23. oktober, hvorefter klimarådet på møde 3. november finder vinderen. Prisen overrækkes af formand for
Klimarådet, Jeppe Trolle på CoConference 20. november.

Læs mere her Har du en kandidat?
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https://erhvervsforum.biz/event/live-workshop-innovativ-idegenerering-skab-nye-muligheder-efter-corona/
https://erhvervsforum.biz/event/succes-ved-et-tilfaelde/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-2/
http://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-kontorkoma-fra-stoej-til-fordybelse-i-dit-arbejde/
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Afmeld Nyhedsbrev
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