
Klæder Roskilde i gult når Tour de France 
kommer til byen.
Det er en stor ære at være værtsby for den officielle start på Tour De France, og
cykelløbets start i Roskilde er en god anledning til at skabe opmærksomhed omkring
Roskilde som cykel- og motionsby, og de mange cykelaktiviteter der foregår i kommunen.
Derfor har vi hos Erhvervsforum Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommune og
Gadstrup Motion skabt muligheden for, at Roskilde i fællesskab fejrer, at verdens største
cykelløb kommer til Roskilde. Læs mere i dette nyhedsbrev
God læselyst!   

Hvem skal nu trække i arbejdstøjet?
Så må vi trække i arbejdstøjet”. Sådan lyder det ofte, når politikere eller ledere gerne vil
lyde handlekraftige og skabe motivation for deres projekt. For mange virksomheder, også
i Roskilde Kommune, er det meget svært at trække i arbejdstøjet for at levere til deres
kunder. Dem der skal trække i arbejdstøjet findes ikke. Dels har politiske tiltag som den
såkaldte Arne-pension drænet arbejdsmarkedet for de ældste og dels er vi med en
arbejdsløshed tæt på kun 2% i en situation, som økonomer sammenligner med nul-
arbejdsløshed. Derfor vil vi i Erhvervsforum Roskilde gerne slå et slag for projektet her,
som også kan være relevant for mange virksomheder i Roskilde.  

Få gratis hjælp til at rekruttere internationale faglærte
I 2030 vil der mangle op mod 90.000 faglærte i Danmark. Også lokalt ser det ud til at blive
en stor udfordring. Gennem projektet ”Internationale faglærte" kan du få gratis hjælp til at
ansætte udenlandske faglærte medarbejdere. Du får hjælp igennem hele processen med
at finde kandidaterne, få dem ombord og fastholde dem.  Med projektet kan du ligeledes
få eksponeret dine ledige stillinger, få mulighed for at styrke din virksomheds brand over
for potentielle kandidater og være en del af et stærkt ambassadørkorps.  Projektet er en
del af det EU-finansierede projekt "Talent til Danmark", der er et stort nationalt
talentprojekt med +35 partnere over hele Danmark. ”Talent til Danmark” arbejder for, at
virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der
bidrager til deres vækst og internationale konkurrenceevne.  Kampagnen har særligt
fokus på følgende faggrupper:  

Læs mere her og tilmeld dig her: INTERNATIONALE FAGLÆRTE
TEAM ERHVERVSFORUM

TEMAWORKSHOP
"Softwarerobotter i en nøddeskal" 

 Tirsdag den 1. februar kl. 15.00 – 18.00
Tilmeld og læs mere her: 

TEMAWORKSHOP: SOFTWAREROBOTTER

https://erhvervsforum.biz/
https://www.state-of-denmark.com/projekt-internationale-faglaerte?utm_campaign=CopCap_TalentNews&utm_medium=email&_hsmi=198424610&_hsenc=p2ANqtz--GSaUmchf5HCEPWcecmIBX1jDSDHStbjNVJ1RP0dvdcUTwEc84NaFfAm8G75qxlYH3cQtvTRBhxtuc9ilo01mTuUPYMQ&utm_content=198182707&utm_source=hs_email&utm_source=N%C3%A6stved+Erhverv+nyhedsbrev&utm_campaign=fc59d85607-Nyhedsbrev_6_februar_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cb18b9a1c-fc59d85607-413832641
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-softwarerobotter-i-en-noeddeskal/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-softwarerobotter-i-en-noeddeskal/


NETVÆRKSMØDE
"Styrk virksomhedens grønne profil - hos City Logistik" 

Mandag den 14. februar 2022 kl. 08.00 – 10.00
Tilmeld og læs mere her:

NETVÆRKSMØDE: STYRK VIRKSOMHEDENS GRØNNE PROFIL

WORKSHOP
"Lær at tiltrække den rigtige trafik til dit website"

Mandag den 28. februar 2022 kl. 15.00 – 18.00
Tilmeld og læs mere her:

WORKSHOP: LÆR AT TILRÆKKE DEN RIGTIGE TRAFIK

WORKSHOP
"Digital forretningsudvikling - hellere i går, end i morgen"

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00
Tilmeld og læs mere her:

WORKSHOP: DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-styrk-virksomhedens-groenne-profil/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-styrk-virksomhedens-groenne-profil/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-laer-at-tiltraekke-den-rigtige-trafik-til-dit-website/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-laer-at-tiltraekke-den-rigtige-trafik-til-dit-website/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-digital-forretningsudvikling/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-digital-forretningsudvikling/
https://voresroskilde.nemtilmeld.dk/


Nu kan foreninger og virksomheder tage den
gule førertrøje på for at markere, at Roskilde er
startby ved Tour de France 2022.
Til det har vi designet en lokal #alletiders roskildecykler-trøje. Den er helt unik og formidles
gennem Erhvervsforums hjemmeside, hvor alle byens foreninger og Erhvervsforums
mange medlemsvirksomheder vil have mulighed for at anskaffe sig en trøje. Cykeltrøjen
skal styrke cykelglæden, være en del af den gule optakt til folkefesten, skabe
opmærksomhed og vise Roskilde som den cykelby, vi er og med de mange traditioner
omkring cykling, der er i kommunen. Det tæller blandt andet Stjerneløbet, de mange
cykelklubber, Skjoldnæsholmløbet, Juniortalent-holdet og selvfølgelig Tour de France, som
har officiel start/kommer til Roskilde lørdag 2. juli.
Cykeltrøjen koster 390.- og kan bestilles på nedstående link. Samtidig har vi også designet
en helt særlig løbetrøje, så selv de, der ikke cykler, stadig kan tage del i den gule fest.
Løbetrøjen kan også bestilles på ovenstående link til 295.-. Trøjerne kan 12 uger efter
bestilling afhentes hos Erhvervsforum Roskilde, hvor man også kan se prøver på trøjerne
og mærke den gode kvalitet.
Vi hos Erhvervsforum ser frem til at se Roskilde klædt i gult! Bestil din trøje i dag, og lad
din virksomhed eller forening tage del i den gule fest.   

Bestil din alletiders trøje her: ALLETIDERS CYKEL OG LØBETRØJE  

Godt nyt til iværksættere og virksomheder – gode
udsigter til at oprette en basal erhvervskonto 
Kontoformen minder om den basale betalingskonto, som forbrugere også har ret til. Med
en basal erhvervsbetalingskonto vil erhvervsdrivende bl.a. kunne bruge kontoen som
Nemkonto, foretage overførsler og få adgang til netbank samt betalingskort.
Det er regeringen, der sammen med SF ønsker at ændre reglerne på området, hvilket kan
give bankerne flere kunder, der ønsker at oprette en erhvervskonto. Såfremt forslaget om
en erhvervskonto vedtages, betyder det for bankerne, at de fremover har pligt til at oprette
en konto til gode og sunde virksomheder. 

Læs mere : VIRKSOMHEDER SKAL HAVE RET TIL ERHVERVSKONTO I BANKEN 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

https://voresroskilde.nemtilmeld.dk/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/januar/regeringen-og-sf-virksomheder-skal-have-ret-til-erhvervskonto-i-banken/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/januar/regeringen-og-sf-virksomheder-skal-have-ret-til-erhvervskonto-i-banken/
http://www.bemrk.dk/


BEMRK – Be Your Brand 
De hjælper din virksomhed med profiltøj og gaveartikler, der visuelt styrker dit brand. Med
udgangspunkt i din forretning og dit marked rådgiver BEMRK dig i alt fra design til
materialer, farver og den optimale placering af dit logo.
BEMRK er en del af en stor, nordisk B2B kæde, New Wave Profile. Det betyder, at de
altid har et bredt udvalg af kvalitetsvarer og er leveringsdygtige i store mængder med kort
varsel. Når du løbende får brug for nyt profiltøj, kan de også være din virksomheds
forlængede arm. BEMRK tager gerne dialogen direkte med dine ansatte, så de sikrer det
rigtige tøj og gør det let for dig.
Website: www.bemrk.dk
Tlf: 70 77 70 40
E-mail: info@bemrk.dk

Dcide – din vej til bæredygtig business
Vores mål er at hjælpe virksomheder med at skabe bæredygtig vækst og attraktive
arbejdspladser. Dcide brænder for at hjælpe virksomheder med at få det bedste ud af tid,
ressourcer og medarbejdere. De tilpasser deres ydelser til den enkelte virksomhed, med
fokus på bl.a. procesmodenhed, digital modenhed, ambitioner og virksomhedens aktuelle
situation. Sammen sætter de målene og arbejder i små skridt frem mod disse, så hele
organisationen kan følge med.
Dcide har siden 2005 hjulpet virksomheder med udvikling og eksekvering af strategi, grøn
omstilling, optimering af processer gennem simplificering, effektivisering og digitalisering,
samt ISO-certificeringer. 
Website: www.dcide.dk
Tlf: 60 67 09 10
E-mail: thomas@dcide.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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