
Invitation til generalforsamling 
Hvad skal der til for at understøtte Roskildes erhvervsliv og iværksættere? Hvordan skaber vi som erhvervsforening størst
værdi for vores medlemmer? Hvilke erhvervspolitiske temaer skal vi sikre, er på dagsordenen de kommende 4 år?
Det er nogle de helt centrale spørgsmål i den strategiproces, som bestyrelsen for Erhvervsforum Roskilde har sat i gang.
Med inspiration fra bl.a. vores store erhvervsklimaundersøgelse er der nok af emner at tage fat på. Vi er tæt på de 600
medlemmer, og er derfor uden diskussion Roskildes største erhvervsforening, som samtidig også er den forening, som har
den bredeste dækning både geografisk i kommunen og branchemæssigt.
Vi er også kommunens største erhvervsnetværk med 20 netværksmøder om året, og lige nu 9 specialiserede netværk der
tæller knap 300 deltagere til sammen.
Den position forpligter os til at have en tydelig stemme, når der tales erhvervsudvikling lokalt og regionalt. På vores
generalforsamling som afholdes den 19. maj i Guldaldersalen, vil bestyrelsen i sin beretning løfte sløret for sit arbejde. Vi
glæder os derfor til igen at se rigtig mange af jer på dagen, så sæt allerede nu X i kalenderen.
 

Stort fremmøde til start-up workshop
Erhvervsforum inviterede tirsdag til start-up arrangement i smukke omgivelser i Den Gamle Byrådssal i Byens Hus, hvor
interesserede kunne høre mere om livet som iværksætter, selvstændig og freelancer. Med en fyldt sal og kyndige eksperter,
var der gode tips og tricks at hente, inspirationsoplæg samt mulighed for netværk og sparring. 
Nåede du ikke med til arrangementet? Savner du sparring med andre iværksættere, selvstændige og freelancere? - Så tjek
vores aktivitetskalender ud her: aktivitetskalender, hvor vi har en række forskellige netværk, som henvender sig til netop
disse.
 

Mulighed for praktikanter
Mangler din virksomhed en praktikant? Kunne du tænke dig en praktikant, men er usikker på det praktiske? Erhvervsforum
vil gerne hjælpe både studerende og virksomheder på vej med praktikprocessen, og inviterer derfor til netværksmøde om
mulighed for praktikanter. Læs mere om netværksmødet i dette nyhedsbrev. 
 
 
God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


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?

 NETVÆRKSMØDE
"Netværksmøde hos DSV Transport A/S"

Onsdag den 6. april kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: HOS DSV TRANSPORT A/S

https://erhvervsforum.biz/event/flygter-du-eller-flyder-du-henimod-maalet-som-ivaerksaetter/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-dsv-transport-a-s/


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

NETVÆRKSMØDE
"Yngre leder netværksmøde april"

Onsdag den 20. april 2022 kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRKSMØDE

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-2/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-april/


Erhvervsforum vil hjælpe studerende i Roskilde 
Lidt over 25.000 studerende har fundet drømmestudiet i Roskilde, som byder på et væld af forskellige
uddannelsesmuligheder og faciliteter til de mange studerende i byen. 
 
Tal fra årets ansøgning til landets videregående uddannelser via Kvote 2, der havde deadline klokken 12 tirsdag, viser dog at
antallet af kvote 2 ansøgere er faldende. Hos b.la. Zealand og Absalon har man modtaget færre ansøgninger, hvor
størstedelen af uddannelserne også inkluderer praktikophold for de studerende. Ofte vælger studerende uddannelser med
praktikophold fra, da muligheden for en praktikplads kan virke begrænsende.
Men netop praktikophold vil Erhvervsforum gerne hjælpe de studerende på vej med. 
 
Erhvervsforum ønsker at bygge bro mellem vores mere end 550 medlemsvirksomheder - som gerne vil tage praktikanter -
og de studerende, som har brug for en praktikplads. 
Mange virksomheder ved ikke hvad, hvordan, og hvem de skal kontakte, og her vil Erhvervsforum hjælpe med at skabe
kontakt mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. 
 
Der er derfor planlagt et netværksmøde onsdag den 27. april, hvor virksomheder med interesse i muligheden for
praktikanter, kan komme og høre mere om processen. Der vil b.la. være oplæg fra praktikkoordinator i International Handel
og Markedsføring Helle Wagner, og praktikkoordinator på Leisure Management uddannelsen Marie-Josée Giasson Jensen.
 
Du kan læse mere om netværksmødet og tilmelde dig her: Netværksmøde om praktikant muligheder

Erhvervsudstilling - få pladser tilbage!
Når Roskilde Dyrskue løber af stablen d. 27. maj - 29. maj 2022, kan de cirka 85.000 besøgende opleve et 
hav af spændende udstillingsstande heriblandt en masse erhvervsudstillere.
 
Er du erhvervsdrivende i Roskilde, og kunne du tænke dig en af de eftertragtede og meget få stande der er tilbage? - Så læs
med her!
 
Roskilde har rigtig mange erhvervsdrivende, der godt kunne tænke sig en stand på Dyrskuet. Det betyder også, at der
sædvanligvis allerede nu er venteliste på standene. På grund af de sidste to års aflysninger, er der dog nu den helt
ekstraordinære mulighed, at få fingrene i en af de eftertragtede stande.

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-om-praktikant-muligheder/


En stand på Dyrskuet er en fantastisk mulighed for at markedsføre din virksomhed for de mange tusinde besøgende, der
ligger vejen forbi.
 
Er du interesseret i en stand? Så læs mere om hvad du kan få ud af at deltage, ligesom du kan booke din stand her:
Erhvervsstand Roskilde Dyrskue - Så længe lager haves! 
 
Du kan også kontakte udstillingskoordinator Niels Mathiasen på tlf.: 46 74 06 26,
eller på e-mail: nim@roskildedyrskue.dk

Energipulje er populær: hjemmeside ramt af nedbrud 
Onsdag d. 16 marts kl. 10:00 åbnede en ny runde af Energistyrelsens boligforbedringspulje, og denne gang var der hele 300
millioner kroner at få del i.  
Allerede en time før ansøgningsportalen åbnede, blev Energistyrelsens hjemmeside ramt af nedbrud, grundet heftig trafik fra
de tusindvis af danskere, der søger om tilskud til energiforbedringer.  
I denne omgang kan der b.la. søges om tilskud til: 
- Skift fra naturgas eller oliefyr til varmepumpe 
- Efterisolering af hus
- Isætning af nye vinduer 
 
Puljen er åben frem til d. 13 april, men lukker for ansøgninger når de 300 millioner kroner er udmøntet. Har du ikke ansøgt
endnu, så kan du læse mere og sende din ansøgning her: Ansøg om energitilskud
 
En ny pulje for private virksomheder åbner d. 29/3. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi holder dig opdateret: Tilmeld
Erhvervsforums nyhedsbrev

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

https://www.roskildedyrskue.dk/virksomheder/erhvervsudstillere/?fbclid=IwAR1ZGoriCfSkIMy7vy4c9ki-zJQ3dsCNd4_anLO9m3VBFXCBPWCz4r9YGoQ
mailto:nim@roskildedyrskue.dk
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://landing.webcrm.com/LandingPages/LandingPage_NewContact.aspx


KV Sikring
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem KV Sikring!
 
KV Sikring har mere end 17 års erfaring, og leverer professionelle sikringsløsninger til private, erhverv og det offentlige. KV
Sikring installerer b.la. tyverialarmer, videoovervågning, adgangskontrol og låse. 
Der lægges stor vægt på den nære og gode relation til kunder, så kunden altid kan føle sig i trygge hænder. Alle aftaler
overholdes til aftalt tid og pris, og mange af kundernes hos KV Sikring er derfor også faste kunder igennem flere år. 
 
KV Sikring er desuden ISO9001:2015 certificeret alarminstallatør, og kan derfor installere og servicere tyverialarmanlæg
med forsikringskrav.
 
Hos KV Sikring opererer de overalt i Danmark, og deres medarbejdere er specialuddannet og sætter kvalitet og pålidelighed
i højsædet.
 
Læs mere om KV Sikring på deres hjemmeside www.kvsikring.dk eller kontakt dem på  e-mail: kv@kvsikring.dk eller Tlf.:
71 96 96 55

Erhvervsforum Roskilde 
Maglegårdsvej 2, bygn. F. 
4000 Roskilde

www.erhvervsforum.biz

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

https://www.kvsikring.dk/default.htm
mailto:kv@kvsikring.dk
http://www.erhvervsforum.biz/
mailto:info@erhvervsforum.biz
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