
I mandags afholdte vi vores arrangement ’Tour de France – bag kulisserne’, hvor vi startede med en cykeltur på noget af
dette års officielle Tour-rute i Roskilde. 
Et fantastisk arrangement, hvor vi cyklede med tidligere Tour-rytter Bo Hamburger og tidligere sportsjournalist Jan B.
Jensen, som efterfølgende holdte en spændende oplæg om fænomenet Tour de France. Her tog de os bag kulissen, og
fortalte om det kæmpe format det er at afholde verdens hårdeste og største cykelløb. 
Vidste du f.eks. at Tour de France bliver sendt på TV i 190 lande, og at der er over 2000 mediefolk tilknyttet under hele
touren?
 
Vi havde selvfølgelig sørget for officiel modtagelse ved den gule Tour-port, da vores seje medlemmer kom i mål efter
cykelturen. Se det gode billede her:

 
Er du en af de heldige, der har købt en af de lokalt designede #alletidersroskildetrøje? - Så har vi en god nyhed til dig!
Du kan læse mere om nyheden i dette nyhedsbrev.
Du kan også læse mere om, hvor og hvornår du kan opleve noget af det bedste innovation og teknologi i Region Sjælland,
og hvilke to medlemmer Erhvervsforum kan ønske stort tillykke til.
 
 

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

 

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


Nu bliver vi gule!
 
Erhvervsforum kan endelig meddele, at vi har fået den lokalt designede løbetrøje #alletidersroskildetrøje hjem.
 
Det er Erhvervsforum Roskilde og Gadstrup Motion der er gået sammen om at designe Roskildes helt egen cykeltrøje og en
løbetrøje, der markerer Tour de France starten i Roskilde.
Løbetrøjen er altså netop kommet hjem, og indenfor et par dage regner vi med at cykeltrøjerne også lander.
Vi arbejder derfor på at arrangere dage, hvor alle jer der har købt de flotte trøjer kan afhente dem. 
 
Vi melder ud snarest med datoer for hvornår afhentninger af trøjer finder sted, så hold derfor godt øje med vores
nyhedsbrev. 
 
Vi glæder os til at se #alletidersroskilde blive gult, og til at se vores medlemmer i de flotte trøjer!

 



Oplev noget af det bedste innovation og teknologi i Region Sjælland
 
- Det kan du opleve Torsdag den 9. juni kl. 09.30-13:00, når DTU inviterer til åbent hus arrangement, Vækst gennem
innovation 2022, med startup-pitches, paneldebat og tech-demo på DTU Campus Risø.
 
Du kan også få svaret på, hvor god Danmark og Region Sjælland er til at omsætte teknisk viden til innovation, vækst og nye
virksomheder, når akademidirektør Lia Leffland fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber præsenterer resultater fra deres
fjerde State of the Nation-rapport, der lanceres i foråret 2022. 
 
I netværks- og udstillingsområdet kan du også møde en række startups og virksomheder og b.la. høre 6 startuppitches. Her
vil de demonstrere deres teknologier og prototyper, blandt andet bæredygtige fødevarer, droner, solcellelamper, et af
verdens mest præcise måleinstrumenter til vind og meget mere.
 
Arrangementet markerer afslutningen på projektet Teknologisamarbejde i Region Sjælland, hvor DTU har hjulpet regionale
virksomheder med at identificere en teknologisk udfordring og udvikle eller teste en innovativ løsning. Projektet er finansieret
af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i perioden 2018-2022.
 
Læs mere og tilmeld dig her: VÆKST GENNEM INNOVATION 2022

 

EFR medlem vinder stor danseturnering
 
Det er med stor glæde, at Erhvervsforum kan ønske tillykke til vores medlem Vejlebo Dance Studio, der d. 21. maj har
vundet den store dansekonkurrence Danmark Danser 2022.
Vejlebo Dance Studio deltog med holdet The Team, et hold med 25 dansere i alderen 13-25 år, og deres træner Natacha
Vejlebo.
 
Danmark Danser er den ultimative danseturnering, hvor alle stilarter er tilladte, og hvor deltagerne konkurrerer på lige fod
mod hinanden i kampen om præmiesummen på flere tusinde kroner!
Efter et tæt danseopløb blandt de ti finalister, kunne The Team og Natacha Vejlebo hæve pokalen som vindere af dette års
Danmark Danser.
 
Stort tillykke med den flotte sejr!

 

https://www.eventbrite.com/e/vkst-gennem-innovation-2022-tickets-302586272687


EFR medlem nomineret til særlig pris
 
Erhvervsforum kan også ønske et stort tillykke til vores medlem Kaffe Karma, som netop er blevet nomineret til LIVSVÆRK-
Fondens Pris 2022!
 
Prisen gives til en virksomhed eller organisation der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. Prisen er
en hyldest og en anerkendelse af de mennesker, der hver dag gør en stor og mærkbar forskel for en sårbar gruppe.
I år er en af de tre kandidater altså Erhvervsforums medlem Kaffe Karma, som består af frivillige kaffeentusiaster, hjemløse
og psykisk sårbare der er gået sammen om at servere en god kop kaffe.
Konceptet hos Kaffe Karma er simpelt: Baristakaffe sælges fra baristacykler og in-house caféer. Bag serveringerne er et
team af frivillige og ansatte, som samarbejder om at skænke kaffen.
 
Kaffe Karma lykkes ikke kun med virksomhedens indsatser – de gør det også på markedsvilkår og under samme betingelser
som kommercielle virksomheder. 
Kaffe Karma udmærker sig særligt ved at have skabt en enkelt løsning, der gør det nemt for mennesker i udsatte positioner
at få arbejdserfaringer i en tryg ramme, samtidig med den beundringsværdige korte vej fra indsats til reel effekt både for det
enkelte menneske men også som økonomisk model.
 
Afstemningen løber fra den 20. maj – 6. juni., og vinderen af prisen offentliggøres på Folkemødet på Bornholm, hvor
diplomet, og prisen på 125.000 kroner, overrækkes ved et arrangement den 18. juni.
 
Hjælp Kaffe Karma et skridt tættere på prisen og stem på dem her: STEM PÅ KAFFE KARMA

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

Kopenhagen Floors
 

https://livsvaerk-fonden.org/livsvaerk-fondens-pris/


Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Kopenhagen Floors!
 
Hos Kopenhagen Floors finder du eksklusive trægulve til alle kundesegmenter. Kopenhagen Floors forhandler unikke
trægulve som plankegulve samt det populære sildeben og fransk sildeben, også kaldet Chevron. Alle varianter
imødekommer kundernes ønsker til stilfulde og holdbare trægulve.
 
Erfarne rådgivere
I det nye lækre showroom på Elisagårdsvej 24, står medarbejderne hos Kopenhagen Floors klar med kompetencerne til at
imødekomme kundernes meget forskellige ønsker og behov, og er klar til at hjælpe med råd og vejledning. 
Såvel private kunder som det professionelle segment kan her få vejledning om de forskellige muligheder indenfor trægulve. 
Direktør Jacob Lyseen har over 20 års erfaring indenfor eksklusive trægulve og samarbejder med boligudviklere, arkitekter,
rådgivende ingeniører, entreprenører og gulvlæggere. Kopenhagen Floors kan desuden levere trægulve til projekter af alle
størrelser - både til private og til professionelle.
 
Du kan læse mere på deres hjemmeside: https://kopenhagenfloors.com/, og ellers har showroomet  åbent på hverdage
og lørdage efter aftale. Ring på tlf. 77 42 00 00 eller 21 28 21 71, eller send en mail på info@kopenhagenfloors.com for at
aftale et besøg. 

 

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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