
Foråret er på vej - og ligeså er Erhvervsforum med netværk og lokalt
sammenhold der sætter gang i erhvervslivet
Sikken en start vi har fået på 2022. Hvis vi for en kort stund glemmer Corona og krigen i Ukraine, så er det med glæde at vi
konstaterer, at Erhvervsforum har fået en rigtig god start på året. Vores mange netværk herunder netværk for
soloselvstændige, klyngenetværk for lokale råvareproducenter, cateringsvirksomheder og restauranter, ejerledernetværket
og netværk for yngre ledere kører på fuld kraft. Også vores virksomhedsbesøg og netværk er kommet godt i gang. Næste
netværksmøde afholdes i samarbejde med Roskilde Lufthavn, som denne gang er værter. Her glæder vi os til at se rigtig
mange af jer!
I kan læse mere om dette arrangement samt andre af vores aktiviteter i dette nyhedsbrev.
 

1.000.000 visninger 
Erhvervsforum udgav i slutningen af januar 2. udgave af vores populære Virksomhedsguide. Guiden udkom både i trykt og
online format. 
Virksomhedsguiden har de seneste tre uger fået tæt på 1. million eksponeringer og ca. 11.000 klik, viser Google Anlytics.
Desuden har det været en kæmpe hjælp med alle de virksomheder, der har delt deres egen annonce fra
Virksomhedsguiden, og på den måde har optimeret eksponeringen både for deres egen annonce, men også for
Virksomhedsguiden som helhed. 
 
Vi har desuden fået rigtig mange positive reaktioner for både medlemmer og ikke-medlemmer, og mange har opdaget nye
virksomheder i Roskilde, som de ikke før kendte til. 
 
Vil du også med i Virksomhedsguiden? - læs mere: FÅ DIN ANNONCE I VIRKSOMHEDSGUIDEN 2022
 
God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

https://erhvervsforum.biz/medlemmer/virksomhedsguiden/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


FYRAFTENSMØDE
"Fyraftensmøde hos Roskilde Lufthavn"

- med lufthavnschef Lars Lip
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.30–17.30

 
Tilmeld og læs mere her:

FYRAFTENSMØDE HOS ROSKILDE LUFTHAVN

WORKSHOP
"Flygter du eller flyder du henimod målet som iværksætter?"

Mandag den 28. marts kl. 09.00–12.00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: FLYGTER ELLER FLYDER DU?

https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-roskilde-lufthavn/
https://erhvervsforum.biz/event/flygter-du-eller-flyder-du-henimod-maalet-som-ivaerksaetter/


NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
"Udvikler du dig kreativt som selvstændig"

Tirsdag den 5. april kl. 08:15-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE

WORKSHOP
"Spørg en advokat - for iværksættere"

Fredag den 8. april kl. 08:30-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
SPØRG EN ADVOKAT - FOR IVÆRKSÆTTERE

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-udvikler-du-dig-kreativt-som-selvstaendig/
https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-2/


Fuld fart på nyt netværk!
Da Erhvervsforums nyligt oprettede klyngenetværk for lokalområdets råvareproducenter, restauratører, caféejere og
cateringvirksomheder blev afholdt, så var det med fuld fart på opbakning og fremmøde!
Første klyngenetværksmøde blev afholdt hos Pipers Hus, der havde tilbudt at lægge hus til arrangementet.
 
På dagsordenen var meet and greet med alle de deltagende aktører, sparring om netværkets opbygning og fremtidige
møder, samt et oplæg fra Zealands Helle Wagner Holm om muligheden for at indgå praktik-samarbejder med blandt andet
markedsføringsøkonom- og leisure management studerende.
Sidst men ikke mindst var der rig mulighed for networking, og trods 2,5 times oplæg og workshop blev størstedelen af
deltagerne og netværkede med hinanden.  
 
 
Formålet med klyngenetværket er at skabe gensidig værdi, samt diskutere relevante emner indenfor restaurationsbranchen,
erfaringsudveksle, netværke og skabe nye samarbejder. 
 
Vil du med til næste klyngenetværk? - Så tilmeld og læs mere her: KLYNGENETVÆRKSMØDE - OKTOBER
 

https://erhvervsforum.biz/event/klyngenetvaerksmoede/


Få del i 300 millioner til boligforbedringer
Nu åbnes en ny runde af Energistyrelsens boligforbedringspulje, og her kan du få del i puljens 300 millioner kroner!
Der åbnes for ansøgninger onsdag den 16. marts kl. 10:00, og der kan b.la. søges om tilskud til:
- Skift fra naturgas eller oliefyr til varmepumpe 
- Efterisolering af hus
- Isætning af nye vinduer 
 
Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.
 
Er du i tvivl om du kan søge, har du spørgsmål, eller vil du forbedre din ansøgning? - Så tilmeld dig gratis et af de webinarer
Energistyrelsen har planlagt, så du er klar til at sende din ansøgning afsted d. 16 marts.
Læs mere og tilmeld dig her: WEBINARER - BYGNINGSPULJEN
 

Invitation til direktører, HR- og personalechefer
Forsvaret mangler aktuelt at besætte mere end 2.000 reservestillinger med officerer, sergenter og konstabler. I den
forbindelse undersøges i et masterprojekt hvordan InterForce Danmark under Forsvaret kan gøre det mere attraktivt for
navnlig SMV-virksomheder at samarbejde.
 
Den nuværende sikkerhedspolitiske situation i Europa med krigen i Ukraine har kun understreget behovet for et stærkt
samlet forsvar, som hele samfundet skal tage del i. 
 
Derfor inviteres virksomhedsejere, direktører og HR-ansvarlige til en workshop, hvor de kan komme med idéer og syn på
samarbejdsmuligheder mellem Forsvaret og Danmarks SMV-virksomheder.
 
Program og info:
- Morgenmad og velkomst ved generalmajor Finn Winkler om Forsvarets aktuelle situation.
- Workshop v. RUC-masterstuderende.

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning?utm_medium=email&_hsmi=205689035&_hsenc=p2ANqtz-8rYNF8a332IZnir4K3OxRiSOdubWib6-3kRMf1VDT7LUV7dt_SUlK3XmwTr__9IlUwdRI3pe7MHcHFV5EFr_GkW02UJzo6May-eEW1BYQiKtBpNvU&utm_content=205689035&utm_source=hs_email#widget-1


 
Hvor: Søofficers-Foreningen, Kommandantgården, Kastellet 13 A, 2100 København. 
Hvornår: Tirsdag den 29. marts kl. 9-12.30 inklusive frokost.
 
Tilmelding skal ske til Christian Meinertz Officer og Sagsbehandler Employer Support hos InterForce Danmark på mail:
c.meinertz@interforce.dk 
OBS: Tilmelding er først til mølle og lukker såfremt deltager maksimum nås. 
 
Har du ikke mulighed for at deltage denne dag, så kan du hjælpe Forsvaret ved at udfylde følgende  spørgeskema:
FORSVARET SPØRGESKEMA

Er du yngre eller ny leder? Mangler du sparring?
I Erhvervsforum Roskilde har vi en lang række forskellige netværk, og et af dem er vores Yngre leder netværk. 
Yngre leder netværk er for dig, som er yngre leder eller som netop er blevet ny leder i den virksomhed du er ansat i.
 
Formålet med netværket er at at hjælpe yngre og nyere med at styrke deres netværk, så de med andre ligesindede kan
erfaringsudveksle. 
Derved kan de får erfaringsudvekslet og udvidet deres lederskab på det personlige og faglige plan, for fremadrettet at kunne
blive bedre ledere. Til møderne diskuteres temaer som de særlige samtaler ved kriser/svære overgange såsom fyringer, den
digitale ledelse, familie/arbejdsbalance, forventninger, m.m. Vi finder desuden temaerne i samråd med netværket.  
 
Vi mødes en gang om måneden, og som betalende medlem af Erhvervsforum er det GRATIS at deltage i netværket, som
desuden inkluderer morgenforplejning.
 
Vil du med til næste Yngre leder netværk d. 20. april? - Så tilmeld og læs mere her: YNGRE LEDER NETVÆRK APRIL

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Aftryk
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Aftryk!

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4343584A7644475B447640
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-april/


 
I Aftryk brænder de for at hjælpe foreninger, kommuner og virksomheder med at realisere deres drømme og projekter. De
arbejder ud fra tilgangen, at kunder skal klædes på til selv at kunne løse opgaverne. I Aftryk er de eksperter i at udvikle,
skræddersy og facilitere undervisning, møder, processer og workshops, som passer til kundens specifikke behov. Der
arbejdes kreativt og visuelt ved blandt andet understøttelse af indsatser med grafiske skabeloner, som bidrager til deling af
viden og aktiv deltagelse fra målgruppen.
Aftryk tilbyder også kurser i grafisk facilitering.
 
I Aftryk arbejdes indenfor følgende områder:
- Frivilligledelse og foreningsudvikling
- Samarbejde mellem foreninger, kommuner og virksomheder
- Design og facilitering af processer, møder og workshops
 
Læs mere om Aftryk på deres hjemmeside https://aftryk.nu/ eller kontakt ejer Sabitha Jørgensen på  e-mail:
sabitha@aftryk.nu eller Tlf.: 53 38 81 09 

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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