
Maj måned står for døren, og i Erhvervsforum ser vi frem til en travl og spændende måned.
Vi inviterer blandt andet til en række workshops og netværksmøder, og afholder også vores store VIP FOOD FAIR for
råvareproducenter. Det er også blevet tid til at afholde generalforsamling, og her er der også mulighed for at deltage i et unikt
debatmøde og foredrag med Brian Holm. 
 
Maj bliver også en begivenhedsrig måned, hvor vi afholder cykelevent med tidligere cykelrytter Bo Hamburger, hvor vi
sammen cykler ud og tester Tour de France ruten. 
Hos Erhvervsforum har vores direktør desuden rund fødselsdag. Dette skal fejres, og vi inviterer derfor til reception efter
vores generalforsamling d. 19. maj.
 
Du kan læse mere om vores arrangementer i dette nyhedsbrev, og ellers kan du holde dig opdateret på vores sociale
medier.
 
Vi glæder os til at se jer til netværk i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
Hos Dagrofa Foodservice

Onsdag den 11. maj kl. 16:15-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: DAGROFA FOODSERVICE

 

 

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

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-dagrofa-foodservice/
https://erhvervsforum.biz/event/generalforsamling-2022/
https://erhvervsforum.biz/event/tour-de-france-bag-kulisserne-cykel-event/


NETVÆRKSMØDE
"Yngre leder netværksmøde maj"

Tirsdag den 24. maj kl. 08.00–10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRKSMØDE MAJ

 

 

 
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 nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-maj/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Kalder alle råvareproducenter og restauratører i Roskilde og omegn!
 
Erhvervsforum inviterer dig til VIP FOODFAIR - Din mulighed for gratis at markedsføre dine produkter.
 
VIP FOODFAIR er for råvareproducenter som ønsker kontakt til- og muligheden for, at markedsføre sig og komme i kontakt
med restauratører, cateringvirksomheder, cafeejere, restaurantchefer, samt kokke på restaurationer i Roskilde og omegn.
Arrangementet har til formål at bygge bro mellem råvareproducenter og restauratører, så vi på sigt kan få flere
lokalproducerede råvarer på menuerne i Roskilde.  
 
På VIP FOODFAIR har du derfor også muligheden for, at møde repræsentanter fra 14 restauranter som deltager i RO:KOST
Madfestival 2022, samt øvrige restauratører, kokke og køkkenchefer som også besøger os.
 
Det er GRATIS at deltage, og Erhvervsforum sørger for telt og borde.
 
Tilmelding for råvareproducenter: GRATIS STAND VIP FOODFAIR
 
Er du restauratør, og vil du gerne have kontakt til de mange spændende og unikke råvareproducenter? - Så kan du læse
mere og tilmelde dig VIP FOODFAIR her: RESTAURATØRER: BESØG VIP FOODFAIR

 

Eksklusivt Le Tour event hos Erhvervsforum  
 
Tour de France starter i Danmark i år, og det er nok ikke gået nogen forbi, at Roskilde er startby for 2. etape. Startskuddet for
selve feltet lyder ca. kl. 12:00 på Stændertorvet d. 2. juli, og så går det stærkt ud på ruten.
 
Erhvervsforum har 1. parket og direkte udsyn på ruten, og derfor inviterer vi til eksklusivt VIP “Speciel Le Tour Event” kun for
vores medlemmer lørdag d. 2. juli kl. 09:00-12:30.
Inden feltet kommer forbi, vil vi hygge med lidt brunch, underholdning og netværk. 
Der vil være tilskuerpodie med frit udsyn til Søndre Ringvej, hvor feltet kommer forbi. 
 

https://erhvervsforum.biz/event/vip-food-fair-fra-producent-til-restauratoer/
https://erhvervsforum.biz/event/vip-food-fair-fra-producent-til-restauratoer/


Da der er begrænset antal pladser, har vi åbnet op for pre-booking, så du allerede nu kan sikre din plads. Pris pr. deltager er
500 kr. og det er først til mølle. Du er velkommen til at tage dine medarbejdere, familie, og eventuelle kunder med.
 
Pre-booking senest 8. maj. (ved for få deltagere aflyses arrangementet).
 
Læs mere og tilmeld der event her: LE TOUR EVENT HOS ERHVERVSFORUM

 

Vores direktør fylder rundt
- Hjælp os med at fejre det på generalforsamlingen den 19. maj
 
Den 4. maj fylder vores direktør Martin Sattrup Christensen 60 år. Det vil vi gerne fejre ved vores generalforsamling den 19.
maj, hvor vi i pausen efter foredrag fra Brian Holm byder på fødselsdagskage. Efter endt generalforsamling holder vi
desuden en lille reception med en let anretning og Champagne.
Vi håber, at så mange af foreningens medlemmer vil være med til at markere dagen.
 
På vegne af Bestyrelsen for Erhvervsforum Roskilde
PS – det forventes ikke at gæster medbringer gaver til receptionen – kun godt humør.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Huset Progressus
Udvikling skal være for alle
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Huset Progressus!
 

https://erhvervsforum.biz/event/le-tour-event-hos-erhvervsforum-prebooking/


Huset Progressus er skabt og drevet af Lars og Mia, der er et par, og som begge har et ønske om at gøre en forskel for
andre mennesker. De har begge undervisningserfaring, og brænder for at undervise og skabe rum for udvikling. 
Hos Huset Progressus samarbejder de med eksterne konsulenter, om at udbyde kurser til en pris, hvor også små og
mellemstore virksomheder kan sende medarbejdere afsted. Huset Progressus er drevet af tanken om, at udvikling skal være
for alle, og én af deres kerneværdier er derfor fairness.
 
Når du tilmelder dig et kursus hos Huset Progressus, sparer du ikke bare penge, men du sørger også for, at underviseren
bliver fair honoreret. Det er fair pris, fair aflønning - fair business!
 
Du kan læse mere om Huset Progressus på deres hjemmeside: https://www.husetprogressus.dk/, eller kontakte dem på
tlf.. +45 20 21 30 21, eller e-mail: kontakt@husetprogressus.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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