
Kom med til Executive Brief med Udenrigsminister Jeppe Kofod
Helt ekstraordinært sendes dette nyhedsbrev, da vi Erhvervsforum har fået en helt unik mulighed for at afholde et
fyraftensarrangement med besøg af Udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag d. 18. maj. 
Du kan læse mere om fyraftensmødet nedenfor.
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 

Executive Brief
Onsdag d. 18. maj får Roskilde besøg af Udenrigsminister Jeppe Kofod, når ministeren deltager i et fyraftensarrangement
hos Erhvervsforum Roskilde.
 
Udover at hilse på Erhvervsforums medlemmer, vil Udenrigsministeren tale om den aktuelle sikkerhedssituation i forhold til
krigen i Ukraine. I lyset af den kommende folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold i EU, vil
ministeren i sit oplæg desuden komme ind på, hvilken betydning, han mener, T afstemningen vil få for Danmark og EU. Efter
endt oplæg vil der være mulighed for, at publikum kan stille spørgsmål til Udenrigsministeren.
 
Fyraftensarrangementet er åbent for alle, der er interesserede i at høre mere om både den aktuelle sikkerhedssituation såvel
som den kommende folkeafstemning. Arrangementet finder sted onsdag d. 18. maj kl. 16:30-18:00 ved DSV Transport,
Gammel Marbjergvej 17, 4000 Roskilde. 
 
Deltagelse til fyraftensarrangementet kræver tilmeldelse, som følge af et begrænset antal pladser. Tilmelding kan ske på:
Tilmeld Executive Brief med Udenrigsministeren

https://erhvervsforum.biz/event/executive-brief-med-udenrigsminister-jeppe-kofod/


 

Generalforsamling 
Erhvervsforum vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der er inviteret til ordinær generalforsamling
torsdag d. 19. maj, kl. 15:30-19:00.
Vi starter dagen med et besøg af nok Danmarks mest folkekære cykelrytter Brian Holm, som vil holde foredrag. I foredraget
fortæller han om sit liv. Et liv med en lang professionel karriere – både som rytter og sportsdirektør. Et liv som politisk aktiv.
Rollen som far og ægtemand. Livet som ramt af kræft. 
 
Da Erhvervsforums direktør Martin Sattrup Christensen d. 4. maj desuden fyldte 60 år, vil der i pausen efter foredrag fra
Brian Holm bydes på fødselsdagskage.
 
Efterfølgende afholdes generalforsamling 2022 i Erhvervsforum Roskilde
Efter endt generalforsamling holdes desuden en lille reception med en let anretning og Champagne.
 
Vi håber, at se så mange af foreningens medlemmer til generalforsamlingen, samt debatmøde og foredrag med Brian Holm.
 
Tilmelding sker på: Generalforsamling, debatmøde og foredrag

 

https://erhvervsforum.biz/event/generalforsamling-2022/
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