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Årsberetning 2021 – Generalforsamling 19. maj 2022 
 

Beretning er aflagt af Erhvervsforums formand Rune Tarnø på vegne af bestyrelsen. 
 
Roskilde, d. 19. maj 2022. 
 
Kære medlemmer af Erhvervsforum Roskilde. Velkommen til årets generalforsamling 
og bestyrelsens beretning. En særlig velkomst skal lyde til de nye virksomheder og 
medlemmer, der er kommet til byen og EFR siden sidste år - det er godt at have jer 
med – jo flere desto stærkere står vi i vores daglige arbejde for at fremme foreningens 
virke.  
 
Vi har vi igen haft et spændende og begivenhedsrigt år. Det seneste år har, som de 
tidligere år, været præget af et højt aktivitetsniveau, både på medlems- og 
aktivitetssiden med vores 40-års jubilæum som årets klart største og mest velbesøgte 
begivenhed. 1000 tak til alle jer der var med til at festligholde dagen. 
 
 
 
Lad mig åbne min beretning med at fastslå: Vi er den største Erhvervsforening på 
Sjælland, og vi er også dem der leverer flest aktiviteter og ydelser. Den 
position vil vi fastholde – også i det kommende år.  
 
I Erhvervsforum Roskilde betragter vi os selv som den lokale og brede 
erhvervsforening, som dagligt arbejder for at udvikle og styrke det samlede erhvervsliv 
i Roskilde. Vi omfavner både de små nystartede virksomheder, såvel som de større og 
mere veletablerede virksomheder med års historik. Vi omfavner 
entreprenørvirksomheden, IT-konsulenterne, bageren, handelslivet i bymidten, kultur 
og oplevelsesvirksomheder, herunder hotelbranchen samt uddannelsesinstitutionerne 
RUC, Zealand mfl. Vi har medlemmer i bymidten, langs Københavnsvej, i Viby og i 
Jyllinge – geografisk omfavner vi hele Roskilde Kommune.  
 
EFR hviler således på et bredt, mangfoldigt og stærkt fundament, hvilket samtidig gør 
EFR til en stærk organisation med et utal af kompetencer blandt medlemmerne, som vi 
alle kan og bør trække på i hverdagen – også når vi handler med hinanden i Roskilde.      
 
Jo flere medlemmer, jo flere brancher og forskellige kompetencer, desto nemmere vil 
EFR kunne bidrage til at levere vækstmuligheder, viden og erfaring til vores 
medlemmer.  Det stærke fundament er afgørende for vores arbejde med at skabe 
merværdi for ikke blot medlemmerne, men erhvervs- og foreningslivet generelt i 
Roskilde. 
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Stærk og synlig erhvervspolitisk profil 
 
I 2021 gennemførte vi for anden gang vores store Erhvervsklimaundersøgelse. Den er 
den største af sin art, og kortlægger både styrker og svagheder for det lokale 
erhvervsliv, samt behovene for erhvervspolitiske indsatser i kommunen. 
 
Med den som udgangspunkt, har bestyrelsen sat gang i et større erhvervspolitisk 
strategiarbejde, hvor vi på specifikke områder, som f.eks. den højst tiltrængte 
opdatering af lokalplaner for erhvervsvirksomhederne i Roskilde by, inddrager jer 
medlemmer i udviklingsarbejdet. 
 
Vi har allerede markeret os på en række områder af stor betydning, og I vil fortsat 
opleve os som det stærkeste talerør for det lokale erhvervsliv. 
 
Vi arbejder i dag med en liste på ikke mindre end 10 hovedområder: 
 

• Erhvervsudvikling – nye erhvervsområder og rammerne for disse. 
• Rammevilkår for erhvervslivet (Lokalplaner m.v.). Vi skal sikre, at 

lokalplaner og øvrige rammer for erhvervslivet opdateres og reflekterer den 
generelle udvikling i samfundet. Og ja, vi er i løbende dialog med kommunen 
om en af Roskildes store udfordringer – manglende plads til de mange 
erhvervsvirksomheder, som gerne vil vækste eller flytte til byen. 

• Det åbne land (Landzonestrategi). Vi skal sikre respekt for vores kulturelle 
landskabsarv, men også muligheder for at de erhverv der har eksisteret i 
generationer, fortsat kan være der og udvikle sig. 

• Lokal erhvervsservice. Vores store erhvervsklimaundersøgelse viser tydeligt 
et behov for bedre service i sagsbehandling og myndighedsudøvelse, samt en 
mere lokal erhvervsvenlig indkøbs- og udbudspolitik, for blot at nævne et par 
områder. 

• Infrastruktur. Det handler bl.a. om udbygning af indfaldsveje fra nord, syd og 
vest samt behov for at få S-tog til Roskilde 

• Digitalisering. Udvikling af den digitale infrastruktur herunder mobilnet og 
fibernet, men også i kommunikationen med kommunen og ikke mindst fælles 
digitale erhvervsudviklingsprojekter – her er vi meget observante på de 
muligheder som f.eks. Microsofts nye datacenter i Gadstrup byder på. 
Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser at øget 
digitalisering giver en bedre bundlinje – 8 ud af 10 SMV’er har konstateret øget 
produktivitet og eksport som følge et fokus på digitalisering. 

• Dækningsafgiften skal geninvesteres i erhvervslivet. I 2021 forventes den 
kommunale særskat på erhvervslivet, kaldet dækningsafgiften, at blive på ca. 
52. mio.kr. Kun 30 kommuner i Danmark opkræver denne særskat, og med en 
promille på 7,5% ligger Roskilde i absolut top. Vi ser den helst afskaffet, men 
når det ikke er politisk muligt, så er det vel rimeligt at kræve, at den bliver 
synligt geninvesteret i det lokale erhvervsliv. 

• Bæredygtighed som en styrket konkurrencekraft. Hvis vi gør det rigtigt og 
satser på et lokalt kompetenceløft af vores virksomheder, så kan Roskilde skabe 
en styrket konkurrencekraft for vores lokale erhvervsliv. Så kig gerne forbi i 
næste uge, hvor vi i Kongrescenteret er medværter på Bæredygtig Business 
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Roskilde – et heldagsarrangement med fokus på bæredygtighed. 
• Oplevelsesøkonomi som en del af vores brand. Roskilde skal fastholde og 

udbygge sin position som Sjællands stærkeste kommune indenfor 
oplevelsesøkonomien.  

• Sammen står erhvervslivet stærkt i Roskilde. Et stærkt sammenhold og 
samarbejde mellem erhvervsliv, foreninger og uddannelsesinstitutioner vil 
styrke det eksisterende erhvervsliv, og virke som en magnet på nye 
virksomheder. 

 
 
 
I kommer til løbende at høre mere om vores erhvervspolitiske initiativer og aktiviteter 
indenfor de 10 hovedområder. Såvel bestyrelse som sekretariat arbejder i denne 
forbindelse tæt sammen med jer medlemmer, rådhuset, politikerne, og de mange 
samarbejdspartnere som f.eks. Kulturinstitutionerne, Coro Co-lab, Roskilde Handel, og 
Musicon sekretariatet, ligesom vi har samarbejdspartnere uden for kommunen, 
herunder f.eks. Erhvervshus Sjælland og Greater Copenhagen. Alt sammen for at 
skabe en af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. 
 
 
 
 

Erhvervsfremme via kontrakten med Roskilde Kommune 
 
Ved vores 40 års jubilæumsfest i september 2021 kunne Borgmester Tomas Breddam 
fortælle, at Erhvervsforum endnu engang havde vundet udbuddet om levering af 
erhvervsservice i Roskilde Kommune. EFR skal derfor, på vegne af kommunen, løbende 
levere service til virksomhederne, herunder særligt byens iværksættere. Den nye 
kontrakt løber frem til 2026.  
 
En stor tak til sekretariatet for at yde en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med 
tilbudsgivningen. 
 
Vi er glade og stolte over, at vi fortsat skal stå for denne vigtige erhvervsopgave i 
Roskilde.  
 
Trods et år præget af Corona har vi i den grad leveret varen og opfyldt vores 
forpligtelser overfor ikke blot kommunen, men også de mange lokale virksomheder. Vi 
har aldrig tidligere gennemført så mange rådgivningssessions, så mange workshops, 
startet så mange nye netværk og afholdt så mange netværksmøder som vi har gjort i 
2021. 
 
Vores daglige arbejde for medlemmerne flettes løbende sammen med de ydelser, som 
vi skal levere i henhold til aftalen med kommunen, og på den måde lykkedes vi med at 
skabe ekstra værdi for kommunen i forhold til den økonomiske ramme, der stilles til 
rådighed under kontrakten med kommunen. 
 
Vi har således i 2021 gennemført ca. 144 forløb med virksomhedsrådgivning. 78 
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rådgivningsforløb for iværksættere, 22 workshops, 11 lokale netværksmøder og 14 
virksomhedsnetværksmøder. Vi har desuden startet 4 nye netværksgrupper, så vi i alt 
kan tilbyde vores medlemmer 9 specialnetværk at deltage i. Tjek vores hjemmeside – 
der er sikkert et godt tilbud til dig, din kollega eller medarbejdere – om det er 
ledelsesmæssig sparring for yngre ledere, faglig udvikling eller idé- og 
erfaringsudveksling som iværksætter. 
 
Lanceringen af et virtuelt univers for iværksætterne på vores hjemmeside, hvor 
iværksætterne kan hente gode råd, inspiration og en række værktøjer, har også været 
en kæmpe succes. Vi har ligeledes gjort det muligt at booke onlinemøder med vores 
iværksætterkonsulent, og vi kan allerede nu se, at det har haft en god effekt på 
antallet af iværksættere der søger hjælp – og vi får nu flere ind i den meget tidlige 
fase. 
 
 
 
Videre har EFR skabt et meget aktivt netværk for byens iværksættere, hvor de kan 
mødes med fokus på sparring, forretningsudvikling – og ja bare netværke. At være 
iværksætter kan ofte være en ensom rejse, og ved hjælp af EFR’s 
Iværksætternetværk, vil den enkelte iværksætter nu kunne møde ligesindede.  
 
Jeg har selv haft fornøjelsen af at møde netværket – utroligt inspirerende og 
opløftende at vide, at så mange nye virksomheder finder Roskilde interessant som by 
og kommune for deres nye virksomhed.  
 
 
 
Sidst men ikke mindst, vil jeg også gerne fremhæve, at vi i 2021 har udgivet vores 
iværksætterbog: Kickstart din virksomhed nu – En guide til iværksætteri i Roskilde.  
 
Det er en inspirerende bog, hvor blandt andet 11 iværksættere fortæller om deres 
iværksætterrejse. Bogen er fyldt med værktøjer og tips, og ikke mindre end 74 råd fra 
iværksætter til iværksættere.  
 
Vi synes at bogen i den grad underbygger vores vision om, at Roskilde skal være 
Danmarks bedste Iværksætter by. En vision vi også fremadrettet arbejder hårdt på at 
fastholde.  
 
 
 
Med en tydelig sammenhæng mellem vores formål og erhvervsserviceopgaven samt 
muligheden for at kombinere disse, synes vi selv, at vi giver kommunen rigtig meget 
service for kommunens investering i det lokale erhvervsliv. Det ikke mindst grundet 
vores medlemmer, erfaring og kompetencer, men også fordi vi igennem årtier har 
skabt en nærhed i dagligdagen til erhvervs- og kulturlivet, og derigennem opbygget et 
netværk og nære kontakt til byens andre lokale aktører. Herunder kan nævnes 
uddannelsesinstitutionerne, blandt andet DTU Link idrætten. Dette giver en stærk og 
måske afgørende sammenhængskraft og kontinuitet i løsningen af opgaverne for 
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kommunen og det brede lokale erhvervsliv – som her ikke kun tæller jer medlemmer 
men alle erhvervsdrivende i kommunen. Vi glæder os til de næste 4 år, hvor vi igen 
skal varetage denne opgave, og levere Danmarks bedste erhvervsservice til de nye og 
eksisterende virksomheder og forretninger i Roskilde Kommune. 

 
 
 

Foreningen Erhvervsforum 
 

Det er altid vanskeligt på få linjer at redegøre for 6-7 medarbejderes store 
arbejdsindsats og engagement igennem et helt år. Så jeg vil her alene levere et par få 
highlights og overskrifter på det arbejde vores dygtige, erfarne og engagerede 
medarbejdere, har leveret gennem de seneste 12 måneder. 
 
 
 
 
De fleste af jer møder jævnligt Martin, Tina, Karina, Jeanette, Stine og Louise. Enten 
fordi I kommer forbi til en kop kaffe i vores lokaler på Maglegårdsvej, får besøg i jeres 
virksomhed, eller fordi I deltager aktivt i et eller flere af de ugentlige arrangementer, 
som gennemføres af Erhvervsforum. Vi synes selv, vi har et stærkt team, som I altid 
skal være velkomne til at tage kontakt til, hvis I enten vil høre mere om vores tilbud 
eller søger rådgivning. 
 
 
 
Til at bakke op om sekretariatets arbejde og ikke mindst sikre en fortsat udvikling af 
foreningen, har vi en stærk bestyrelse. Jeg vil gerne præsentere medlemmerne her: 
 
Morten Bo Berthelsen, Mette Bach Glitzky, Peter Schwalbe, Lars Slot, Søren Nayberg 
og Jesper Steen Christensen, og som suppleanter Jørgen Lauritsen, Rikke Thorbjørn og 
Christine Dehn. 
 
Når vi nu ønsker at være det lokale erhvervslivs talerør, og kontinuerligt gerne vil sikre 
gode rammebetingelser herfor, så deltager vi også aktivt i mange lokale udvalg og 
arbejdsgrupper. Vi er aktive i f.eks. kommunens Erhvervsudvalg, hvor vi sammen med 
politikerne, repræsentanter fra erhvervsorganisationer og turistattraktioner drøfter 
udviklingen og fremme af det lokale erhvervsliv og turisme.  
 
Vi deltager i det samarbejde, borgmesteren har taget initiativ til for at sikre vores 
fremtid som en stærk handelsby. Vi mødes med Kommunaldirektøren, Erhvervschefen 
og kommunens embedsmænd. Vi er aktive i Beredskabskommissionen, såvel som i 
udvalget for talent og eliteidræt, Kongrescenterets advisory board mm.  
 
Herudover deltager vi løbende i ad hoc-udvalg nedsat for at drøfte eller fremme et 
konkret emne – det kunne f.eks. være oplæg til revision af lokalplaner, formuleringen 
af kommunens erhvervspolitik, oplæg til sponsorstøtte for vores talenter indenfor 
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eliteidræt, deltagelse i Rotary Erhvervsklub mfl.   
 
Alle aktiviteter, hvor enten vores bestyrelse, sekretariatet eller udvalgte medlemmer er 
aktive, er på frivillig basis. Der bliver således hvert eneste år lagt 1000 vis af timers 
frivilligt arbejde for at støtte op om det lokale erhvervsliv.  En stor tak til alle jer, der 
mere eller mindre synligt hver dag på den ene eller anden måde, bidrager frivilligt til at 
fremme erhvervslivets interesser i byen.  
 
 
 
I år udkom vores Virksomhedsguide for anden gang. Det er blevet en kæmpe succes. 
Den er ikke bare vokset i størrelse, men giver også en kæmpe synlighed for vores 
medlemmer. Første år fik den ca. 6 millioner visninger på Google og mere end 34.000 
klikkede ind for at finde en eller flere virksomheder. I år er målet 10 mio. visninger og 
100.000 klik, og vi er allerede godt på vej. Dermed er vore guide det stærkeste medie i 
Roskilde og på hele Sjælland, når det kommer til at skabe synlighed for vores 
virksomheder. Den udvikling vil vi fastholde, ved at skabe endnu mere læseværdigt 
indhold i guiden i næste års udgave. 
 
 
I 2020 genoplivede vi magasinet Business Roskilde, der har til formål at brande 
Roskilde som en attraktiv erhvervskommune, samt vise en række af de fantastiske 
virksomheder og initiativer vi har i byen. Udgivelsen sker i et samarbejde med PR 
Konsortiet og er alene baseret på annonceindtægter. 
 
Magasinet udkom også 2 gange i 2021. Til gengæld ser det svært ud for 2022. Det 
skyldes alene at vi har svært ved at få dækket omkostningerne til magasinet via 
annonceindtægter. Vi kunne godt ønske os, at flere af Roskildes erhvervsorganisationer 
ville være med til at løfte denne opgave, da magasinet har stor betydning for at vise 
Roskilde som en attraktiv erhvervskommune. 
 
 
 
 
Vi fik også for 8. gang gennemført madfestivalen RO:KOST. Det var en glæde at se 
engagementet fra de 11 deltagende restauranter og 47 lokale råvareproducenter. Igen 
i 2021 blev RO:KOST en stor succes for de deltagende virksomheder og byens borgere, 
og vi landede endnu et rekordsalg af billetter med 4.000. Siden den første RO:KOST 
har mere end 18.000 købt billet, og vi glæder os over allerede nu, at kunne afsløre, at 
EFR også i år vil gennemføre RO:KOST. 
 
Som noget helt nyt lancerede vi i efteråret RO:MARKED, hvor vi overfor Roskildes 
borgere præsenterede alt det, som det lokale erhvervsliv kan levere på den kulinariske 
side med råvareproducenter, mikrobryggerier, uddannelsesinstitutioner, Madkulturen 
og Julemærkehjemmet. Det blev en succes, som vi gentager i år den 11. juni med gult 
”Tour de France” tema. 
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En god måde at måle tilfredsheden med vores arbejde i EFR, er helt enkelt at kigge på 
medlemstallet – det giver jo et godt praj om, hvorvidt I medlemmer mener, at vi 
skaber værdi. 
 
 
Her er det yderst glædeligt at vi trods 2 år med Corona i 2021 har konsolideret vores 
medlemstal, så det ligger på samme niveau som 2020. Vi havde håbet, at vi kom op 
over 600 medlemmer – vi er tæt på, men endnu ikke helt i mål – så kære medlem gå 
ud og fortæl den gode historie til din nabo, lejer eller udlejer – alle skal være velkomne 
uanset branche og størrelse.   
 
Et stort velkommen til alle jer nye medlemmer, og en lige så stor tak til nuværende 
medlemmer for den fortsatte opbakning. 
 
 
Vi skal fortsat arbejde hårdt for at vise medlemmerne den merværdi et aktivt 
medlemskab i EFR giver. Her vil jeg gerne sætte streg under aktivt – vi har nemmest 
ved at vise vores værdi samt skabe merværdi for det aktive medlem, som enten søger 
rådgivning eller deltager i de mange workshops og netværksmøder med fagligt 
relevant indhold, som vi årligt udbyder. 
 
Så en opfordring til jer alle – mød op – bliv en del af det lokale netværk og erhvervsliv 
- vi glæder os meget til at se jer i #alletidersroskilde. 
 
 

Afrunding 
 
Som afrunding på bestyrelsens beretning vil jeg gerne sige tak til Roskilde Kommune 
og Roskilde byråd for et fortsat godt samarbejde også i 2021, herunder ikke mindst en 
særlig tak til borgmester Tomas Breddam, formanden for Erhvervsudvalget Lars 
Lindskov, samt erhvervschef Jens Thornsen, som vi løbende har en tæt og konstruktiv 
kontakt til- og dialog med. 
 
Som formand for bestyrelsen vil jeg gerne slutte af med at takke hele bestyrelsen og 
medarbejderne, for et særdeles aktivt, positivt og konstruktivt samarbejde. 
 
Og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer, som er med til at skabe værdi for 
Roskilde hver eneste dag. Roskilde fortjener et fortsat stærkt Erhvervsforum. 
 


