
Hvordan bliver vi bæredygtige?
Vi ser hvordan elbiler vinder ind, flere og flere virksomheder bryster sig af at være bæredygtige, og der er større fokus på,
hvordan den enkeltes klimaaftryk kan nedbringes. Men nytter vores indsats? For ifølge tænketanken Global Footprint
Network så er Danmarks ressourceforbrug så stort, at vi faktisk allerede den 28. marts havde opbrugt hele vores budget af
naturressourcer for år 2022. En dag som også er kendt som 'country overshoot day'.  
Dagen afspejler hvordan Danmarks økologiske fodaftryk allerede i tredje kalendermåned har oversteget biokapaciteten for
hele året. Det ses desuden via danskers forbrug af affald, der med hele 845 kg. affald om året per dansker, rangerer
Danmark som det land i hele EU, der skaber mest husholdningsaffald per indbygger.
Det svarer til at hvis alle på jorden levede som os danskere, så krævede det mere end fire jordkloder for at dække forbruget
af ressourcer for at holde balance i regnskabet. 
 
Det skal der laves om på, og det gør vi noget ved. 
 
Derfor er Erhvervsforum gået sammen med en række aktører fra Roskilde erhvervsliv samt Roskilde Kommune, om at skabe
Bæredygtig Business Roskilde. En konference der afholdes den 31. maj, hvor du er inviteret. Du kan læse mere om
konferencen i dette nyhedsbrev, samt en række andre af vores spændende aktiviteter for april måned. 
 
God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

WORKSHOP

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


"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 kl. 08.00–10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: YNGRE LEDER NETVÆRK

TEMAWORKSHOP
"Eksport og etablering i Tyskland"

Torsdag den 21. april kl. 08:30-11.00
 

Tilmeld og læs mere her:
TEMAWORKSHOP: EKSPORT OG ETABLERING I TYSKLAND

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-2/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-april/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-eksportseminar-om-det-tyske-marked/


WORKSHOP
"Spørg en regnskabskonsulent - for iværksættere"

Tirsdag den 26. april kl. 08:00-09:30
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: SPØRG EN REGNSKABSKONSULENT

Bæredygtig Business Roskilde
- Sådan arbejder du bæredygtigt i din virksomhed
I Roskilde skal vi skabe de bedste forudsætninger for at drive en bæredygtig virksomhed, som skaber synlige og mærkbare
resultater på bundlinjen. Derfor er flere aktører fra Roskildes erhvervsliv inklusiv Roskilde Kommune gået sammen om
Bæredygtig Business Roskilde - en konference hvor du får konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan din virksomhed kan
styrke omsætningen eller reducere omkostningerne ved at gøre forretningen mere bæredygtig.

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-regnskabskonsulent-for-ivaerksaettere/


 
På dagen gennemføres en række inspirationsoplæg og workshops, hvor alle aspekter af bæredygtighed bliver dækket. 
 
Konferencen afholdes tirsdag den 31. maj 2022 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, og er arrangeret af CLEAN, CORO
Co-lab Roskilde, Erhvervsforum Roskilde, DTU, Energy Cluster Danmark, Mind Your Business, Musicon-bydelen, Roskilde
Handel, Roskilde Kommune samt Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
 
Det er gratis at deltage, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet, så tilmeld dig allerede nu på: TILMELDING:
BÆREDYGTIG BUSINESS ROSKILDE 31/5 2022

Workshoprække: hvordan kan du spare CO2?
Har du brug for overblik over dit klimaaftryk, og hvordan du kan spare CO2?
I en workshoprække omkring klimaaftryk og CO2, klæder Erhvervshus Sjælland dig på til at reducere dit CO2-udslip og
skærpe din grønne profil.
 
Forløbet består af 3 workshops i maj måned, som giver de deltagende virksomheder et indblik i de vigtigste begreber og
værktøjer, samt en hands-on gennemgang af Klimakompasset, hvor alle får hjælp til at udarbejde deres første CO2
regnskab.
 
De tre workshops består af:
- Workshop 1: Hvordan måler jeg mit CO2-aftryk? 
- Workshop 2: Lær at bruge CO2-beregneren
- Workshop 3. Udarbejd dit første CO2-regnskab
 
Forløbet er målrettet små og mellemstore virksomheder, og i alt kan 25 virksomheder deltage.
Det koster 2.500 kr. at deltage, og grundet det begrænsede antal pladser, kan der deltage to personer pr. virksomhed til
samme pris.
Læs mere om tid og sted, samt tilmeld dig her: WORKSHOPRÆKKE OM CO2-REGNSKAB: MAJ 2022

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

https://corolab.dk/wp/events/31-05-22-baeredygtig-business/
https://ehsj.dk/content/ydelser/workshopraekke-om-co2-regnskab-maj-2022/464372a9-dc86-422a-803b-eda3e97eec2d/


ID Lingeri 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem ID Lingeri!
 
ID Lingeri blev etableret i 1984, og har butik i Allehelgensgade 7. Hos ID Lingeri er de specialister indenfor lingeri, badetøj til
alle størrelser og former, samt brystproteser til brystopererede og lingeri hertil. De kan derfor guide og vejlede, så i sammen
finder frem til dit behov, og lige præcis det du ønsker dig.
I butikken kan de hjælpe med at måle og vejlede, og du kan prøve varerne på, så du finder det helt rigtige for dig.  
Butikken drives i dag af 2. generation, og er en nytænkende og eksklusiv lingeriforretning med fokus på kvalitet og service.  
I butikken finder du et stort udvalg af lingeri fra kendte mærker som Primadonna, Marie Jo, Amoena, Calvin Klein, Tommy
Hilfiger m.m. Butikken har over 100 forskellige størrelser på lager, men bestiller også gerne ønskede varer hjem. Det er også
her du finder alle de specielle muligheder, som du ikke kan finde i traditionelle lingeri butikker. 
ID Lingeri har også en stor webshop, hvor du kan finde, netop det som du søger. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte ID Lingeri for hjælp og vejledning enten ved et besøg i deres butik i Allehelgensgade 7,
på deres webshop https://www.idlingeri.dk/, eller på tlf.: 46 36 63 01.

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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