
I denne uge har vi holdt det første netværksmøde efter sommerferien, og vi er SÅ klar på alle de nye og spændende
arrangementer, vi har planlagt for resten af året. 
 
Vi byder b.la. på vores specialiserede netværk for både yngre ledere, ejerledere, soloselvstændige, og iværksættere.
Samtidig kan du også glæde dig til kommende workshops, b.la. vores populære LinkedIn workshop og en workshop om
hvordan du skaffer fondsmidler til dit projekt.
 
I Erhvervsforum er vi også glade for, at vi kan offentliggøre, at vores to studentermedhjælpere er blevet fastansat. Dette kan
du læse mere om nedenfor.
 
Du kan også læse mere om hvornår femte og sidste erhvervspulje til grøn omstilling åbner, samt hvilke projekter der b.la.
kan søges om tilskud til. 
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

KULTUR- OG NETVÆRKSARRANGEMENT
'Ved Hedelands Veteranbane' 

Onsdag den 31. august kl. 15:30-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


KULTUR- OG NETVÆRKSARRANGEMENT HEDELANDS VETERANBANE

 

WORKSHOP
'Spørg en markedsførings-ekspert - for iværksættere'

Tirsdag den 6. september kl. 15:30-17:00
 

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

 

NETVÆRKSMØDE
'Ejerleder netværk september'

Torsdag den 8. september kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: EJERLEDER NETVÆRK SEPTEMBER

 

https://erhvervsforum.biz/event/kultur-og-netvaerks-arrangement-hedelands-veteranbane/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-spoerg-en-markedsfoerings-ekspert/
https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-3/


SOMMERTRÆF 2022
Tirsdag den 13. september kl. 15:30-19:15

 
Tilmeld og læs mere her:
SOMMERTRÆF 2022

 

 
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/sommertraef/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Velkendte ansigter i nye roller
 
Lige inden sommerferien bankede på døren, blev Erhvervsforums to studentermedhjælpere Louise Tonnesen og Stine
Werge begge færdigudannet. Louise har læst en kandidat i Kommunikation og Psykologi på RUC, og Stine har læst en
kandidat i International Business Communication på CBS.
 
Louise og Stine har de sidste 2 år varetaget kommunikation, presse, og markedsføring for Erhvervsforum, og begge har nu
takket ja til at blive fastansat hos os. Begge træder til som konsulenter i kommunikation og projekthåndtering.
 
Vi ønsker Louise og Stine stort tillykke med deres nyerhvervede kandidatgrad, og er i Erhvervsforum utroligt glade for, at vi
har mulighed for at fastansætte begge, som hver især bidrager med gode og vigtige kompetencer til foreningens fordel. 

 

Få tilskud til grøn omstilling 
 
Nu åbner endnu en erhvervspulje fra Energistyrelsen, hvor private virksomheder kan søge tilskud til grøn omstilling. 
Femte og sidste pulje åbner d. 30. august, og her kan private virksomheder inden for de fleste brancher søge tilskud til
næsten alle typer projekter, der sparer energi.
Projekter der kan få tilskud er b.la.:
- Udskiftning af kedel med varmepumpe
- Etablering af varmegenvinding
- Forbedring af klimaskærm
- Energioptimering af procesanlæg
 
Tilskuddet dækker op til 50% af projekt omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse, og gennem projekterne får i
mulighed for at styrke virksomhedens grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får virksomheden
samtidig lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.
 
Energistyrelsen har fra d. 15. august til 12. september 2022 udvidet deres telefontid om mandagen, så man kan ringe helt
frem til klokken 18 med spørgsmål.
 
Læs mere og ansøg her: Erhvervspulje til grøn omstilling
 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud?utm_medium=email&_hsmi=222382511&_hsenc=p2ANqtz-9hiriUtH65xTOJr-K3AZ4lqWbjMysRUzpMoMzparjsLoXERMaSm-raNmvoTdBu_oWoRt3-ses09lPrATJ8fVM8QFJUlw&utm_content=222382511&utm_source=hs_email


COWORK-Roskilde 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem COWORK-Roskilde!
 
COWORK-Roskilde er et nyt kontorfælleskab, der ønsker at skabe et nærværende værtskab med enestående fysiske
rammer og muligheder.
Hos COWORK-Roskilde er fokus på mindre virksomheder, der er nået til et punkt i udviklingen, hvor de ønsker nye rammer,
oplevelser og at netværke med andre virksomheder på samme niveau.
 
COWORK-Roskilde tilbyder lyse lokaler med kontorpladser, 4 mødelokaler og ’telefonbokse’. Der er altid friskmalet kaffe,
vand og danskvand, samt mulighed for kantineordning med et udvalg af sunde og velsmagende retter.
Kontorfælleskabet ligger centralt i Roskilde på Vindingevej 10, blot syv minutter fra stationen og er du i bil, er der også gratis
parkering.
 
Du kan læse mere om COWORK-Roskilde på deres hjemmeside: https://cowork-roskilde.dk/. Ønsker du at booke en
kontoplads eller et mødelokale, kan du kontakte Anette og Nicky Gulholm på tlf.: 28 59 44 20, eller mail: mail@cowork-
roskilde.dk
 
COWORK-Roskilde holder desuden Grand Opening fredag d. 26. august kl. 14-17, hvor alle bydes velkommen til at se
lokaler og netværke.

 

https://cowork-roskilde.dk/
mailto:mail@cowork-roskilde.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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