
Glædelig j.. Påske?
Vi har skrevet d. 1, april, har nydt et par solrige dage, hvor man kunne øjne muligheden for at tage nogle af vinterlagene af,
og påsken står for døren. Men Roskilde har de sidste par dage været dækket af et fint lagt sne, og vejret har peget mere
mod kulde, ild i pejsen, og indendørs hygge. 
 
En smule sne og kulde holder dog ikke Erhvervsforum tilbage, og vi har en række spændende arrangementer og projekter
som vi ser frem til i april måned. Du kan nedenfor i vores aktivitetskalender samt på vores hjemmeside, få et overblik over
kommende netværksmøder og workshops. 
 
Vi vil desuden slå et slag for vores Virksomhedsguide 2022, hvor vi oplever en massiv eksponering i både kliks og visninger.
Er du ikke med i Virksomhedsguiden, så kan du læse mere, om hvordan du kommer med i Roskildes største opslagsværk
for virksomheder: Erhvervsforums Virksomhedsguide 2022

Vi ønsker god læselyst og rigtig god påske!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

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


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

WORKSHOP
"Spørg en regnskabskonsulent - for iværksættere"

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

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: SPØRG EN REGNSKABSKONSULENT

https://erhvervsforum.biz/event/workshop-eksportseminar-om-det-tyske-marked/
https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-regnskabskonsulent-for-ivaerksaettere/


NETVÆRKSMØDE
"Netværksmøde om praktikant muligheder"

Onsdag den 27. april kl. 14.00–16.30
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: MULIGHED FOR PRAKTIKANTER

WORKSHOP
"Skab gennemslagskraft med grafiske skabeloner"

Torsdag den 5. maj kl. 08.30–11.30
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: GRAFISK FACILITERING

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


Klimafonden 2022
Roskilde Kommune åbner endnu engang op for ansøgninger til Klimafonden 2022. 
 
Klimafonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe
strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger/institutioner/interesseorganisationer
i Roskilde Kommune.
I 2022 er fokus på projekter, der kombinerer klimadagsorden med fx sundhed, affald, transport, biodiversitet eller fødevarer. 
 
Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune. I 2022 er puljen på 349.500
kr. på grund af ubrugte midler i 2021.
 
Ansøgningsfrist er 1. juli 2022, og du kan læse mere om krav til ansøgningens indhold samt finde direkte link til
ansøgningsskemaet her: Roskilde Kommunes Klimafond 2022

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Vinbutikken.dk
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Vinbutikken.dk!
 
Hos Vinbutikken.dk importeres vine fra det fantastiske vinområde Baden i sydvest Tyskland.
Baden er Tysklands sydligste vinområde, og kan derfor producere vine med meget mere power end resten af Tyskland. Ikke
uden grund bliver Baden kaldt det nye Bourgogne. Vinene er unikke og af utrolig høj kvalitet, og man får spændende
vinoplevelser til en fornuftig pris.
 
Vinbutikken.dk har flere fokusområder, men du vil b.la. kunne finde:
- Vinsmagninger
- Vingaver
- Vinabonnement og meget mere!
 
Selvom Vinbutikken.dk er en webshop, så finder du dem på Krogsbøllevej 20 i Himmelev, hvor der hver fredag fra kl. 15:30-
17:30 er fysisk åbent i vinkælderen, så du kan komme forbi og få et lille glas fredagsvin og handle vin til weekenden.
Der afholdes også vinsmagninger den første lørdag i hver måned, samt forårs og efterårs vinsmagninger på Restaurant
Håndværkeren.
 
Du kan læse mere om Vinbutikken.dk, samt se og bestille vine på https://vinbutikken.dk/. Du kan også kontakte butikken
på tlf.: 40 42 32 69, eller e-mail: peter@vinbutikken.dk

https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/foreninger-og-arrangorer/puljer/miljopulje-og-klimafond/
https://vinbutikken.dk/
mailto:peter@vinbutikken.dk


Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
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