Kære medlem .
Mr. Network udvider territoriet fra Roskilde til Sjælland og Øerne!
Efter at have styret Erhvervsforums mange aktiviteter og medlemsnetværk med hård hånd i ca. 2 1/2 år
har Allan Lyhne takket ja til et tilbud om at blive Copenhagen Capacity's repræsentant i Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelses nye store projekt 'Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og
Øerne'. Projektet er forankret i Erhvervshus Sjælland og sigter bl.a. på udvikling og internationalisering af
sjællandske SMV'er, grøn omstilling, cirkulær økonomi, styrkelse af værdikæder omkring bl.a. Fehmern
forbindelsen, samt bred fokus på tiltrækning af udenlandske investeringer og talenter til Sjælland.
Allan vil i sit nye job fortsat have en tæt relation til Erhvervsforum og Roskilde Kommune samt ikke
mindst DTU Risø & Link samt RUC, da sidstnævnte to er med i projektets partnerkreds. Allan siger selv:
'Dette er en kæmpe chance for at sætte et varigt aftryk på udviklingen af Sjælland og Øerne, og
muligheden for at deltage i et sådant megaprojekt, får man kun en gang i livet. Det har været en sand
fornøjelse at arbejde med så mange dejlige mennesker på kryds og tværs i Roskilde, men samarbejdet
fortsætter jo blot med en ny kasket på. Så det er på ingen måde et farvel, men nærmere et på snarligt
gensyn for dialog om nye muligheder og perspektiver.'
Erhvervsforum takker Allan for hans store og engagerede indsats. ”Der er ingen tvivl om, at Allan har
bidraget til den positive udvikling, som Erhvervsforum har været igennem i de seneste år. Vi er stolte
over, at Allan med afsæt i sit virke hos os er blevet tilbudt en nøglerolle i projektet med at udvikle
Sjælland og Øerne. Vi ønsker Allan god vind med de nye udfordringer og ser frem til et fortsat
samarbejde i det nye regi”, siger Martin Sattrup Christensen.
Erhvervsforum er gået i gang med en struktureret rekrutteringsproces for at finde en afløser. Den
fremtidige stilling får mere fokus på erhvervsudvikling i forhold til både nationale og EU erhvervspuljer
samt mere specifikke projekter, som involverer en eller flere lokale og regionale aktører. Opgaverne med
vores mange netværksaktiviteter, workshops og seminarer, ikke mindst i forhold til erhvervsservicen for
kommunen, vil i højere grad blive delt af flere af medarbejderne på sekretariatet fremover.
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Marschall Consulting
GRADEN AF DIN VIRKSOMHEDS SUCCES AFHÆNGER AF DEN MENNESKELIGE FAKTOR Og den
menneskelige faktor kan John Marschall hjælpe dig med. John arbejder målrettet med samtlige elementer i
HR-paletten og leverer HR ydelser af høj karat, der sikrer din virksomhed målbar forretningsmæssig værdi.
Marschall Consulting henvender sig til såvel, mindre virksomheder uden egen HR-funktion, der engagerer John
på time/opgave basis, som til større virksomheder med egen HR-funktion der har brug for, i en periode, at
mande op eller har uplanlagt mandefald og brug for hurtig assistance. Derudover leverer Marschall individuelt
designede udviklingsforløb såsom lederudvikling, teamudvikling, coaching og sparring m.m.m. Du kan se mere
på virksomhedens hjemmeside www.marschall.as og kontakte John på nedenstående kontaktdetaljer for en
uforpligtende dialog om, hvad optimeret HR kan gøre for din virksomhed.
marschall.as- mail: john@marschall.as - Tlf.: 41851785

DLE- Den lille entreprenør- og vinduespudser.
Den lille entreprenør- og vinduespudser er en mindre virksomhed, der løser små og store opgaver:
Vinduespolering: Top professionel vinduespolering både til private- og erhverv.
Entreprenør/Haveservice: Skal udearealer ordnes, hækken klippes, græsset slås, træværket males eller måske
der skal anlægges fliser? så er DLE klar med et tilbud,

Kontakt Tim Sørensen, DLE – Den lille entreprenør- og vinduespudser, Tlf.: 60 79 79 05 timhm@hotmail.com

Superdesign
Superdesign er et kreativt grafisk design studio, der som din virksomheds allierede, udvikler designsystemer og
skaber orden, for et samlet visuelt udtryk. Her kan du få hjælp til design og udvikling af logo og visuel identitet,
layout og opsætning af alle trykte medier som annoncer, brochurer, flyers, roll-ups, visitkort, o.lign eller
SoMe-pakker til skærm. Du kan også få hjælp til design af dit website eller webshop. Mangler du hjælp til at få
dine ting produceret, kan du også få hjælp til det. Læs mere på superdesign.dk eller kontakt ejer Kasper
Rasmussen på nedenstående.
Website: superdesign.dk, Mail: info@superdesign.dk, Mobil: +45 28743580
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