Kære medlem .
BRIAN KOMMER - OG PIA, GITTE, ANNE OG HELLE! GØR DU?
Der er rigtigt mange af os, som har problemer med planlægningen p.t., da den ene udmelding om nye
eller forlængede restriktioner snart erstatter den anden. Det har dog ikke forhindret os i at lægge de
sidste aktiviteter i kalenderen for 2020 - arrangementer vi kan gennemføre under hensyntagen til de (lige
her og nu) gældende anbefalinger for møder og konferencer! Disse foreskriver, at arrangementet skal
foregå siddende og deltagerne skal have front samme vej mod en scene, og så kan der desværre ikke
være spisning eller netværk involveret!
Disse rammer kan vi godt leve op til, når vi med Pia den 3/11 gennemfører fyraftensmødet 'Kontorkoma fra støj til fordybelse'. Dette er også tilfældet 12/11, når Gitte leverer sin workshop om 'Skygger', og den
1/12 når Anne vil lære os at formidle vores 'Personlige Fortælling'(nyhed!) Den 3/12 går Helle på med
foredraget 'Sov dig til et bedre arbejdsliv', og så er det ellers ved at være jul. Ind i mellem de sidstnævnte
kommer Brian, som den 24/11 vil møde os i Guldaldersalen og fortælle, hvorfor tidens udfordringer
kræver handling - og hvordan vi gennem handling kan sikre fremtidens erhvervsliv, velstand og velfærd.
Du kan melde dig til alle disse aktiviteter under oversigten i bunden af nyhedsbrevet!
Så der er altså stadig masser af muligheder for at mødes under kontrollerede, frontalt rettede og
siddende forhold! Vi er så udfordret på andre områder, nemlig der hvor vi plejer at stå, netværke, spise
og interagere på alt andet end kontrolleret vis. Dette betyder, at det ser stramt ud med en eventuel
gennemførelse af det traditionsrige julenetværksmøde i den gamle rådhussal, hvor vi med normalt +100
deltagere hverken er siddende eller har særlig mulighed for afstand i øvrigt. Men det vender vi tilbage til,
når vi kommer tættere på. Til da glæder vi os over, det som vi rent faktisk kan gennemføre, og ønsker
alle en god weekend.
TEAM ERHVERVSFORUM

Cafe Muddi
Nu er Cafe Muddi klar til at byde dig hjertelig velkommen! Vi glæder os til at vise dig denne unikke lille perle, der
med sin hyggelige indretning og nostalgiske stemning oser af mormor med duften af frisk brygget kaffe og
hjemmebag! Ren afslapning, nydelse og selvforkælelse. Så grib dine strikkepinde og se om du kan finde Muddi,
der er centralt placeret få meter fra Roskilde Domkirke med et 'tåspidse-kig' til fjorden og kun et smut væk fra
Algade. Hos Cafe Muddi tilbydes alt fra Brunch,salater, lune retter og smørrebrød i særklasse samt ikke mindst
en stemningsfyldt oplevelse. Det søde personale gør en stor dyd i, at alt har en høj standard og er lavet med et
tvist af stedets eget håndværk, med friske og sæsonprægede råvarer. Hos Muddi ønsker man at gæsterne føler
sig mødt og velkommen, både i den almindelig dagligdag, til fx. strikke/perle arrangementer, men også til lidt
større events.. Cafe Muddi åbner 29. oktober og vi skulle hilse og sige: Vi glæder os til at se Jer i Skt. Olsgade
24.
Tlf 31 10 16 05 - cafemuddi@nalepa.dk - facebook.com/cafemuddi

Retsadvokaterne
Retsadvokaterne er specialiseret i entrepriseret, ansættelsesret, retssager, voldgiftssager, selskabsretlige
forhold, kontraktforhold og lejeret for både private og virksomheder. Herudover er man også specialiseret i
familieretlige forhold, herunder skilsmisser, børnesager (forældremyndighed og bopæl), tvangsanbringelser og
socialret. Endelig har Retsadvokaterne også specialiseret sig i strafferet, bolighandler og dødsboer.
Retsadvokaterne leverer kvalitetsarbejde til virksomheder til en pris, som i forhold til større advokathuse, er
meget konkurrencedygtig. Advokaterne har stor erfaring med rådgivning af virksomheder, et stort lokalkendskab
og er placeret i hjertet af Roskilde by. Hos Retsadvokaterne har man stor fokus på at levere ydelser, der skaber

værdi for kunden. Læs mere om Retsadvokaterne på deres hjemmeside, eller tag fat i advokat & partner Ronnie
Warberg på nedenstående kontaktdetaljer:
retsadvokaterne.dk – tlf. nr. 41 94 80 00 (hovednummer) 41 53 80 00 (mobil.) - Mail rv@retsadvokaterne.dk

Decorativa
Decorativa er et af Danmarks førende firmaer i vandtætning og renovering af udendørsarealer, p-huse,
baggårde, asfaltdæk, tagpaptage, altenrenovering og svalegange. Virksomheden udfører også industrigulve,
flydemørtel og designgulve. Decorativa går op i kvalitet og design og står ofte selv for projekteringen. Decorativa
er grundige og meget kvalitetsbevidste. Virksomheden er kendt for at finde unikke løsninger og selv udføre
arbejdet. Virksomhedens stærke referencer tæller bl.a. parkeringsdæk på VM Bjerget 17.000 kvm, P7, lufthavn
33.000 kvm og Kornerupsgaard i Bredgade, Skoda i Roskilde. Hos Decorativa er man altid frisk på at komme ud
og se på eventuelle (vand-)problemer, gulvproblemer betonproblemer og komme med et løsningsforslag. Du kan
læse mere om virksomheden nedenfor, hvor der også er kontaktdetaljer:
decorativa.dk - Projektchef Bent Jerslund Tlf. 46 32 05 01/Mobil 21 73 72 71, mail bpj@decorativa.dk

ERHVERVSPULJEN - TILSKUD TIL VIRKSOMHEDENS
ENERGIBESPARENDE PROJEKTER
Den 1. oktober åbnedes for første runde af ansøgninger til den ny Erhvervspulje, der giver tilskud til

energibesparende projekter for Grøn Puls målgruppe af små og mellemstore virksomheder. Tilskudsberettigede
projekter kan være:
· Udskiftning af kedel med varmepumpe
· Udskiftning af belysning med LED
· Etablering af varmegenvinding
· Energioptimering af procesanlæg
Der er 3,5 milliarder i puljen og der vil løbende blive offentliggjort vinduer for ansøgninger. For små og
mellemstore virksomheder er tilskuddet på 50% af projektets pris med forbehold for en målbar energibesparelse
som følge heraf målt i KWH. Er du SMV i Roskilde Kommune kan du få et gratis energitjek og beregning af dit
projekt af Grøn Puls stab af energivejledere - og vi bistår dig indledningsvis gerne med at vurdere om dit projekt
er indenfor rammerne af Erhvervspuljen. Herudover har vi i Grøn Puls netværket også alle former for
kompetencer til at udføre de ovenfor nævnte projekttyper fx indenfor varmepumper og LED.
Kontakt gerne Allan Lyhne på Allan/Erhvervsforum, mobil 30515625, hvis du vil vide mere, og spare endnu
mere på energien. Mere information om Erhvervspuljen i linket nedenfor.
Tilskud fra Erhvervspuljen

NY TILSKUDSPULJE TIL OMSTILLING I HÅRDT RAMTE
VIRKSOMHEDER I TURISME- OG OPLEVELSESERHVERV!
Den 30. oktober åbner en ny pulje til virksomheder, der er hårdt ramt af følgerne af COVID-19-pandemien, med
særligt fokus på turisme- og oplevelseserhverv. Alle virksomheder i målgruppen kan dog søge.
Midlerne kan bevilges til en bred række af aktiviteter, der kan styrke den nødvendige omstilling, eksempelvis
indkøb af udstyr, rådgivning mod. tilpasning af forretningsmodeller, øget digitalisering og opkvalificering af
virksomhedens ansatte.
Du kan læse mere om puljen på linket nedenfor!, Er din virksomhed baseret i Roskilde Kommune, kan du
kontakte Allan Lyhne for en vurdering af, hvorvidt jeres projekt og virksomhed falder indenfor ordningens
rammer. Mail: Allan/Erhvervsforum, mobil 30515625. Detaljer Omstillingspuljen finder du her:
Omstillingspuljen

Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
info@erhvervsforum.biz
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