
Erhvervsforums medlemmer i Tour-humør til generalforsamling
 
Stor TAK til alle medlemmer og samarbejdspartnere som deltog i vores generalforsamling og debatmøde i går d. 19. maj.
Humøret var højt og forventningsfuldt, da Erhvervsforums generalforsamling i går løb af stablen i bedste Tour-de-France stil
med debatmøde og foredrag af tidligere Tour-rytter Brian Holm. "Man kan ikke gå på arbejde, eller køre et cykelløb, hvis man
ikke ved hvad man står op for. Det er vigtig at anerkende sine medarbejdere, og ryttere, også de små sejre" - lød det fra
Holm, som fortalte om sine erfaringer som cykelrytter og sportsdirektør, samt det at opretholde motivationen og gejsten, der
sikrer god ledelse. - Og der blev lyttet nøje med fra de mange deltagere i Guldaldersalen. 
Efterfølgende gik den ordinære generalforsamling i gang, og den bød blandt andet på udskiftning i Erhvervsforums
bestyrelse.  
Du kan læse mere om generalforsamlingen i dette nyhedsbrev, ligesom at du kan finde formandsberetningen, hvis du ikke
havde mulighed for at deltage i går.
 
Udover en vellykket generalforsamling, ser vi frem til en spændende juni måned, som både byder på netværksmøder,
workshops og VIP event på Roskilde Festival. Alt dette kan du læse mere om nedenfor. 
 

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
'Bæredygtig Business Roskilde'

Tirsdag den 31. maj kl. 08:00-15:00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: BÆREDYGTIG BUSINESS ROSKILDE

 

WORKAWAY
'Byg din egen hjemmeside'

Fredag den 10. juni kl. 09:00-14:00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKAWAY: BYG DIN EGEN HJEMMESIDE

 

https://erhvervsforum.biz/event/baeredygtig-business-roskilde/
https://erhvervsforum.biz/event/workaway-byg-din-egen-hjemmeside/


NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
'Outdoor fælleshygge'

Tirsdag den 14. juni kl. 17.00–20.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE JUNI

 

NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværksmøde juni'

Onsdag den 15. juni kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK JUNI

 

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-outdoor-faelleshygge/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-juni/


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/


Højt humør, Tour-historier og godt lederskab
 
I går d. 19. maj afholdte Erhvervsforum generalforsamling i Guldaldersalen på Prindsen. En generalforsamling der startede
med debatmøde og foredrag om motivation og ledelse af tidligere Tour de France-rytter Brian Holm. Her fortalte Holm om
sine erfaringer – både som cykelrytter og sportsdirektør, og hvordan man opretholder motivationen og gejsten, der sikrer god
ledelse.
 
Efterfølgende var der pause, hvor Erhvervsforums direktør Martin Sattrup Christensen blev fejret af foreningens medlemmer
med kage, grundet sin 60 års fødselsdag d. 4. maj.  
 
Efter et spændende foredrag og fødselsdagsfejring begyndte den ordinære generalforsamling, og her startede formand
Rune Tarnø sin beretning med at fastslå, at Erhvervsforum nu er den største erhvervsforening på Sjælland.
Efterfølgende blev der afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
I bestyrelsen tog vi afsked med Lars Månsson Sloth, som skal have en stor tak for sin del i bestyrelsesarbejdet. 
Vi byder derfor et nyt bestyrelsesmedlem velkommen, og derfor træder tidligere 1. suppleant Christine Dehn nu ind i
bestyrelsen. Samtidig byder vi en ny suppleant velkommen, her blev valgt Annette Gottlieb der til daglig er hoteldirektør for
Comwell i Roskilde.
I Erhvervsforum glæder vi os til det fremadrettede samarbejde med bestyrelse og suppleanter. 
 
I Erhvervsforum vil vi endnu en gang gerne sige tak for en vellykket generalforsamling, samt en tak til alle medlemmer og
samarbejdspartnere der deltog.
 
Havde du ikke mulighed for at deltage i går, så kan du læse årsberetningen her: Årsberetning 2021

 

Nordens største spejderlejr – skal din virksomhed være med?
 
Nordens største spejderlejr kommer til Hedeland den 23. til 31. juli 2022, og udover at være en kæmpe begivenhed for de
omkring 40.000 spejdere, er det også en fantastisk mulighed for at lave forretning. 
Der vil nemlig også komme omkring 65.000 gæster, og der er således over 100.000 potentielle kunder, som din virksomhed
kan møde.

https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2021/03/Erhvervsforum-Roskilde-Aarsberetning-for-2021-aflagt-19-maj-2022.pdf


Derfor har de tre værtskommuner Greve, Høje Taastrup og Roskilde fået muligheden for, at invitere lokale virksomheder ind
på lejren, og i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde får du her muligheden for at deltage! 
 
Rent praktisk vil der være et 'torv' på lejren, hvor virksomheder kan få en stadeplads, som inkluderer plads i et telt, bord(e)
og el.
 
Har du lyst til at deltage med din virksomhed på Spejdernes Lejr 2022, og blive eksponeret for over 100.000 mulige kunder?
- Så send allerede i dag en mail til Tina Testrup fra Erhvervsforum Roskilde på: bogholderi@erhvervsforum.biz
Tilmelding skal ske senest d. 1. juni 2022. 

 

Åben invitation: Ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked og aktuel
erhvervsudvikling i lokalområdet
 
Hvordan forberedes de Ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked, og hvad er status på den aktuelle
erhvervsudvikling i lokalområdet?
 
Det er de to hovedpunkter, som er fokus når Roskilde Rotary Erhverv inviterer til morgenmøde Onsdag den 8. juni 2022.
Helt specifikt vil mødet dreje sig om de to nedenstående spørgsmål:
 
- Hvordan forberedes de ukrainske flygtninge til at blive integreret på det danske arbejdsmarked, og hvordan fungerer
samarbejdet med virksomhederne.

- Virksomhederne står i kø for at etablere sig i Roskilde. Senest har store virksomheder som Microsoft og MAN Energy
Solutions meldt deres ankomst, og flere er muligvis på vej. 
Men hvad er status på den aktuelle erhvervsudvikling?
 
Dagens foredragsholdere er Jobcenterchef Karen Djørup, Teamleder Flemming Lyhne, og 
Erhvervschef Jens Thornsen.
Mødet finder sted på Roskilde Kommune, Kantinen, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, og er fra kl. 7.30-9.00 (dørene åbnes
07.15), og der vil være forplejning under mødet.
 
 
Tilmelding skal ske senest fredag den 3. juni kl. 11:00, på sms til Torben Hvid Rasmussen på tlf.:
20 18 40 09, med navn og tlf. nr. på den der deltager.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

mailto:bogholderi@erhvervsforum.biz


BLOKK ApS
 
Hos Blokk ApS løser de alle former for arkitekt- og rådgivningsopgaver inden for nybyggeri, ombygning, konvertering og
renovering af almene og private boliger, erhvervs- og kulturbyggeri.
 
Vigtige værdier
Det er alsidige kompetencer som integritet, ansvarlighed og rettidig omhu, der ligger bag den efterspørgsel på
kvalitetsrådgivning, som Blokk leverer.
Derudover udfordrer og fornyer Blokk den moderne arkitektur med et stadigt fokus på bygbarhed, som er vigtigt allerede i
tilrettelæggelsen af de processer, der kan sikre bygherre både et godt arbejdsmiljø og et tilfredsstillende byggeri.
 
Rådgivning og værdiskabelse i byggeriet
Blokk realiserer værdiskabelsen i renoveringsopgaver og nye byggeprojekter til den aftalte kvalitet, tid og pris. Det kan de,
fordi de har opbygget kompetencer og erfaringer med at løse de mange udfordringer, der er forbundet med at skabe de
bedste resultater ud fra potentialet i det enkelte projekt.
 
På blokk.dk kan du læse mere om virksomheden, og på blokk.dk/galleri kan du se deres projekter. Du er desuden meget
velkommen til at kontakte Blokk på telefon nr. 30 51 71 69 eller e-mail awesome@blokk.dk

 

https://blokk.dk/
https://blokk.dk/galleri
mailto:awesome@blokk.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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