
Efter en påske der startede mere som en juleferie, må man sige, at vejret hurtigt viste sig fra sin solrige side igen. I
Erhvervsforum har vi nydt påsken, og det lille afbræk fra en travl hverdag.
Med fuld optankning på energikontoen er vi nu tilbage på kontoret, og vi gør klar til at skyde maj måned i gang, hvor en
række spændende aktiviteter og arrangementer er i kalenderen. 
 
Vi kan b.la. invitere til både et specialiseret netværksmøde, en workshop samt et cykelevent. Vi inviterer desuden til ordinær
generalforsamling torsdag d. 19. maj, hvor der både vil være debatmøde samt foredrag med tidligere cykelrytter Brian Holm. 
 
Du kan læse mere om de forskellige arrangementer i dette nyhedsbrev, hvor vi også byder velkommen til et nyt medlem i
Erhvervsforum.
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

 

Status d. 22/4-2022 på synlighed af Virksomhedsguiden:

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
"Kan du have gavn af et advisoryboard?"

Tirsdag den 3. maj kl. 08:00-10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE

 

 

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/netvaerk-for-soloselvstaendige-kan-du-have-gavn-af-et-advisoryboard/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-grafisk-facilitering/


GENERALFORSAMLING
- Og debatmøde og foredrag med Brian Holm

Torsdag d. 19. maj kl. 15:30-19:00
 

Tilmeld og læs mere her:
GENERALFORSAMLING, DEBATMØDE OG FOREDRAG

 

 

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

 

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

https://erhvervsforum.biz/event/generalforsamling-2022/
https://erhvervsforum.biz/event/tour-de-france-bag-kulisserne-cykel-event/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Fonde.dk
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Fonde.dk!
 
Fonde.dk er et online værktøj, der understøtter arbejdet med fundraising i hverdagen. Fonde.dk har Danmarks største fonds-
og puljedatabase med +7.000 aktive støttemuligheder samt en række effektive værktøjer til at understøtte din fundraising
indsats – fra nyheder til skabeloner.
 
Fonde.dk samarbejder med 1/3 af landets kommuner og en lang række uddannelses- og forskningsinstitutioner, som stiller
værktøjer til rådighed for ansatte, foreningsliv og studerende.
Til organisationer der arbejder strategisk med fundraising tilbydes også end-to-end løsningen www.grantmanager.dk, som
skaber overblik over fonde, projekter, ansøgninger og opgaver
 
Fonde.dk har samme ejerkreds som www.fundraiseren.dk, som tilbyder ansøgningshjælp, kurser og uddannelse i
fundraising.
 
Du kan læse mere, samt finde fonde og puljer til dit projekt i Danmarks mest opdaterede database på
https://www.fonde.dk/

 

https://grantmanager.dk/
https://fundraiseren.dk/
https://www.fonde.dk/


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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