
Nedtællingen er begyndt ...
Det er nok ikke gået nogen forbi, at nedtællingen til en af Danmarks største idrætsbegivenheder er skudt i gang. 
Onsdag blev Roskilde gul, da løbsdirektør Christian Prudhomme og Tour-organisationens ledelse og tekniske folk var på
besøg ved Stændertorvet, for at markere at der nu er 100 til at startskuddet lyder i Danmark. Samtidig blev indvielsen af, at
cykelruten fra Roskilde-København er blevet opgraderet til supercykelsti markeret, og her blev Tour de France trofæet sendt
af sted med cykelkaravane til København, hvor også de forskellige borgmestre, fra kommunerne som ruten går igennem,
skiftes til at fragte Tour de France trofæet i en gul ladcykel.
Trofæet bliver udstillet på Københavns Rådhus, og foran rådhuset pryder et stort Tissot-ur, der allerede nu tæller ned mod
Tour-starten i Danmark.
 
Erhvervsforum var selvfølgelig med på Stændertorvet, hvor direktør for Erhvervsforum Martin Sattrup Christensen var med til
at sende Tour de France trofæet på vej. 

Med 100-dages nedtællingen skudt i gang og med foråret på vej, må det siges at glæden i Roskilde er stor. Vi går desuden
en spændende april måned i møde, hvor der både er planlagt en række inspirerende workshops og netværksmøder. 
Er du også ramt af den gule feber? - Så tjek vores Tour de France cykelevent event ud under vores aktivitetskalender
nedenfor.
 
Vores nyhedsbrev er som altid præget af aktuelle begivenheder og situationer. Derfor kan du længere nede læse mere om,
hvordan vi har brug for DIN hjælp i forbindelse med situationen i Ukraine. 
 
God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


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

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/netvaerksmoede-dsv-transport-a-s/
https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-2/


NETVÆRKSMØDE
"Yngre leder netværksmøde april"

Onsdag den 20. april kl. 08.00–10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: YNGRE LEDER NETVÆRK

IVÆRKSÆTTERNETVÆRK APRIL
"Hvilke steps er vigtige i opstarten?"
Fredag den 22. april kl. 09:00-11:00

 
Tilmeld og læs mere her:

IVÆRKSÆTTERNETVÆRK APRIL

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-april/
https://erhvervsforum.biz/event/ivaerksaetternetvaerk-april-2/


 TOUR DE FRANCE CYKELEVENT
"Tour de France bag kulisserne"

Mandag den 23. maj kl. 15:00-19:00
 

Tilmeld og læs mere her:
TOUR DE FRANCE CYKELEVENT

Hjælp til Ukraine
Selvom glæden i Roskilde er stor, med både foråret og nedtællingen til Tour de France på vej, må vi sande at glæden er en
tom følelse. Tom fordi der et andet sted i verden er hårdt brug for hjælp. I Ukraine fortsætter Ruslands invasion, der nu har
stået på i en måned. I Roskilde er der dog stor villighed til at hjælpe, og mange har indsamlet tøj til donation. 
 
Men vi har brug for DIN hjælp.
 

https://erhvervsforum.biz/event/tour-de-france-bag-kulisserne-cykel-event/


Det er ikke muligt at forsætte med det lokale, hvor alt indsamlet tøj opbevares lige nu. Der er brug for et midlertidigt lokale i
Roskilde, gerne så tæt på centrum som muligt, så de Ukrainske flygtninge der er kommet til Danmark kan besøge lokalet og
få hjælp. Lokalet skal dog også bruges til at sortere tøjet før afsendelse til Ukraine. 
 
Har du selv, eller kender du nogle der kan stille et lokale til rådighed? - Så kontakt frivilligtolk i Roskilde Vladimir Bokk på tlf.:
61 20 74 67, eller e-mail: vb@asa-lift.com

Op til 50 % tilskud til grøn omstilling
Nu åbner runde 3 af Erhvervspuljen til energispareprojekter, hvor private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge
op til 50% i tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi.
Puljen åbner d. 29. marts, og har som et vigtig element i den grønne omstilling, til formål at bidrage til grøn omstilling og øget
energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion.
 
Eksempler på projekter du kan få tilskud til er b.la.:
- Udskiftning af kedel til varmepumpe
- Etablering af varmegenvinding
- Forbedring af klimaskærm
- Energioptimering af procesanlæg
 
Læs mere om puljen og ansøg her fra d. 29 marts: https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Fest4all.dk
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Fest4all.dk!
 

mailto:vb@asa-lift.com
https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud


Fest4all er en webshop, der siden de blev stiftet i 2008, har leveret pynt og tilbehør til fester i hele landet. Deres mission er
at være med til at skabe den gode fest, så uanset alder og hvilken fest du skal holde, så har Fest4all et stort udvalg af
dekorationer, balloner og billige festartikler. 
Skal du holde temafest, fødselsdag, konfirmation, dåb eller andre festlige arrangementer hvor der skal gøres lidt ekstra ud af
pynten? - Så har Fest4all helt sikkert det du skal bruge og mere til.  
 
Hos Fest4all har de også masser af pynt og dekoration til sæsonfester, og du kan allerede nu finde gul pynt til dette års store
begivenhed i Roskilde, Tour De France. 
Skal du holde den helt store fest eller begivenhed, så er det også muligt at få special fremstillet større oplag af pynt og
dekorationer til din fest.  
 
Fest4all har lager i Danmark, og har derfor mulighed for at levere fra dag til dag. Der er dog også mulighed for at afhente
varer på virksomhedens adresse i Havdrup på Sjælland.  
 
Se mere på deres hjemmeside https://fest4all.dk/ eller kontakt dem på tlf.: 28 19 41 28 eller e-mail: mail@fest4all.dk 

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

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

https://fest4all.dk/
mailto:mail@fest4all.dk
http://www.erhvervsforum.biz/
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