
Hvordan skaber man noget, der er til fælles bedste for erhvervslivet?
 
Da Erhvervsforum for 2 år siden fik ny direktør, var det Martin Sattrup Christensen der pådrog sig opgaven.
Det gjorde han b.la. på den baggrund, at kunne binde en sløjfe på en lang og alsidig karriere, samtidig med gerne at ville
bruge sidst del af sit arbejdsliv på, at skabe noget til det fælles bedste for erhvervsvirksomhederne og for kommunen.
 
Martin har indstillingen ”Det kan godt være, jeg ikke har prøvet det før, men det skal nok kunne lade sig gøre.”
 
Og netop den indstilling er en af de kærneværdier, som Erhvervsforum er stolte af at have.
Hos Erhvervsforum varetager vi mere end 600 lokale virksomheder, og i tæt samarbejde med disse, arbejder vi for at styrke
betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og omegn. Ingen opgave for lille eller for stor, og er der noget vi ikke har
prøvet, så trækker vi på vores store medlemsnetværk. Netop dette er grundværdien i Erhvervsforum. Gennem vores mange
netværksmøder, workshops og events, skaber vi netværk på tværs af virksomheder, og styrker betingelserne for et godt
erhvervsliv i Roskilde Kommune.
 
Vil du vide mere om Erhvervsforum, så byder vi velkommen på et af vores mange netværksmøder eller til workshops, som
du kan læse mere om i dette nyhedsbrev. 
 
 

Vi glæder os til at se jer i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


WORKSHOP
Spørg en markedsførings-ekspert (for iværksættere)

Tirsdag den 17. maj kl. 15:30-17:00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: SPØRG EN MARKEDSFØRINGS-EKSPERT

 

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

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-markedsfoerings-ekspert/
https://erhvervsforum.biz/event/generalforsamling-2022/


NETVÆRKSMØDE
"Yngre leder netværksmøde maj"

Tirsdag den 24. maj kl. 08.00–10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRKSMØDE MAJ

 

 

PARK STAFET ROSKILDE
SPAR NORD - BOLIGKOMPAGNIET

Torsdag den 9. juni
 

Tilmeld og læs mere her:
PARK STAFET ROSKILDE

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-maj/
https://ikhellas.dk/parkstafetfoer


SÆT X I KALENDEREN
Bag kulisserne på Roskilde Festival 
Tirsdag den 28. juni kl. 09:30-14:30

 
Tilmeld og læs mere her:

NETVÆRKSMØDE: BAG KULISSERNE PÅ ROSKILDE FESTIVAL

 

 
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/medlems-kultur-og-netvaerksmoede-bag-kulisserne-paa-roskilde-festival/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Vil du ha' del i 55 millioner?
 
Knap 4.000 virksomheder har allerede ansøgt om støtte i Virksomhedsprogrammet, som hjælper virksomheder med støtte
og investeringstilskud til grøn og digital om-stilling og internationalisering.
 
Den truende energikrise, Danmarks grønne ambitioner og den globale usikkerhed under Ukraine-krigen optager Danmarks
SMV’er. Det mærker landets erhvervshuse i efterspørgslen på Virksomhedsprogrammet, hvor der især er tryk på den grønne
indsats, SMV:Grøn, og den internationale indsats, SMV:Eksport. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse valgt at
tilfører ekstra 55 mio. kr. til de to spor.  
Det betyder at endnu flere virksomheder nu kan få del i programmet. 
 
I det grønne spor har over 800 virksomheder søgt om støtte indtil nu, og i eksport sporet som åbnede d. 1. marts 2022
strømmer ansøgningerne også ind, hvor der medio april var over 300 ansøgninger.
 
Foreløbig har knap 40 pct. af ansøgerne fået støtte på i alt 189 mio. kr. ud af de i alt 600 mio. kr. der siden sommeren 2021
er tilført Virksomhedsprogrammet.
 
Der er allerede venteliste på nogle af tilskudsmulighederne i SMV:Eksport, men SMV:Grøn er åben for ansøgninger frem til
den 30. maj 2022 kl. 13.00.
Du kan læse mere om de to spor og ansøge om tilskudsmuligheder her: SMV:Eksport og SMV:Grøn

 

UDSOLGT VIP EVENT PÅ 1 TIME
 
Erhvervsforum annoncerede onsdag d. 27. april vores Le Tour event - et eksklusivt VIP event for vores medlemmer. 
 
På blot 1 time blev alle billetter revet væk, og vi må derfor melde udsolgt!
 
Eventet byder på brunch, underholdning og netværk, og så er der selvfølgelig 1. parket med direkte udsyn til ruten fra
Erhvervsforums kontor, hvor vi sammen ser når feltet kommer forbi. 
Efterfølgende ser vi cykelløbet på storskærm, og der vil samtidig være fri adgang til øl, vand og vin. 

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smveksport/3cbeedd2-0629-422a-856e-3a6f9b300169/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/


 
Der er ikke flere pladser til VIP eventet, men vi har åbnet op for en venteliste, i tilfælde af at nogle måtte melde afbud.
Missede du derfor tilmeldingen, og vil du gerne have chancen for at komme med til Roskildes (måske) fedeste VIP Le Tour
event? Så kan du tilmelde dig ventelisten, ved at sende en mail til stine@erhvervsforum.biz, hvor du skriver dine
oplysninger (navn, virksomhed, tlf. nr. mail), samt ønsket antal deltagere.
 
Erhvervsforum gør opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der bliver frigivet flere pladser til eventet. 

 

Bag kulisserne med Bo Hamburger  
 
Er du også bidt af den gule feber? - Så ta' med til cykelevent sammen med Erhvervsforum, tidligere cykelrytter Bo
Hamburger og tidligere sportsjournalist Jan Jensen, når vi afholder Tour de France – bag kulisserne.
 
Roskilde er startby for 2. etape. af verdens største cykelløb, og sammen cykler vi ud og tester Tour-ruten. Der vil være tre-
fire stop på de vigtigste steder på Tour-ruten, og cykelturen foregår i netværkstempo.
Efter endt cykeltur er der foredrag i ´Biografen´ ved Danske Bank, hvor Bo Hamburger og Jan B. Jensen, vil fortælle om
højdepunkter og nedture pakket ind i masser af anekdoter fra verdens største cykelløb. Samtidigt ser de frem mod Tour-
starten i Danmark og de muligheder, det skaber for danske virksomheder. 
 
Læs mere og tilmeld eventet her: Bag kulisserne med Bo Hamburger

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Flid Gårdbutik
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem Flid Gårdbutik!

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


 
Flid Gårdbutik er smukt og naturskønt beliggende som nabo til Roskilde Dyreskueplads, med både Himmelsøen og Roskilde
by lige indenfor rækkevidde.
Gården der har 7 hektar jord og tilhørende ejendom, blev bygget i starten af 1900-tallet, og gennem tiden har den været
brugt som husmandssted.
På gården har de en mindre besætning af Skotsk Højlandskvæg, der er en speciel langhåret kvæg-race, som fra naturens
side er begavet med en utrolig charme. Desuden har de heste, høns, kanin, katte og hunden Saga.
I gårdbutikken sælges der oksekød fra eget Skotsk Højlandskvæg, samt en lang række andre lækre ting. Alt er hjemmeavlet,
dyrket og fremstillet, og du kan b.la. smage på hjemmelavet pesto, Nutella, sundt slik, brød, øl fra Darup bryghus, samt
meget andet.
 
Du er velkommen til at kigge forbi gården, hvor du kan gå på opdagelse i gårdbutikken, samt få en rundtur så du selv kan se
de mange skønne dyr. Du kan også læse mere om gårdbutikken her: Flid Gårdbutik
 
I år kan du møde Flid Gårdbutik, når de for en stund rykker ud på Roskilde Dyrskue d. 27-29 maj 2022. Her vil de være at
finde i Spisekammeret.

 

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

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

https://www.flidgods.dk/
http://www.erhvervsforum.biz/
mailto:info@erhvervsforum.biz
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