
 

 
 

 
Pandemiens jerngreb - Sådan slipper du ud

Pandemiens jerngreb på eksporten: Sådan slipper du ud
Der er derfor behov for at være nytænkende, og se de muligheder der kan skabes for en ny tilgang til
netop din virksomheds eksport, Erhvervsforum afholder webinaret ”Vælg den rigtige eksportstrategi”, i
samarbejde med Erhvervshus Sjælland og Holbæk Erhvervsforum. Webinaret finder sted mandag d.
19. april, kl. 09:00-11:00. Tilmeld nedenfor.

Le Gammetoft besøger Roskilde
Som optakt til Erhvervsforums generalforsamling den 26. maj 2021, afholder vi DEBATMØDE med
overskriften : Danmark - verdens bedste iværksætterland, hvor oplægsholder Le Gammeltoft, founder
og CEO, Heartbeats samt formand for Iværksætterpanelet i Dansk Erhverv, vil komme med input til
hvordan ideerne bliver til konkrete forslag? tilmeld nedenfor.

Immunforsvar og Co-vid 19 – stå stærkt i dit immunværn når Danmark åbner:
Nordic Medicine Institut stiller skarpt på hvad du selv kan gøre for, at stå stærkt i dit immunforsvar og i
kroppen generelt. Dermed øger du sandsynligheden for et mildt forløb når du møder en virus. Sæt kryds i
kalenderen Torsdag d. 22 april kl. 15.00

KICK-OFF RO:KOST 2021
Tak til alle restauratører som var mødt op til udendørs kick-off RO:KOST 2021. Erhvervsforum glæder sig
over den positive og forventningsfulde stemning, der er i dette netværk. RO:KOST vil igen i år i uge 41
blive en storslået gastronomisk oplevelse. Læs mere om RO:KOST her: ROKOST 2021

God læselyst og på snarlig gensyn.
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Webinar: vælg den rigtige eksportstrategi
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Tilmeld her: Webinar vælg den rigtige eksportstrategi
 

Le Gammeltoft og generalforsamling
Tilmeld her: Generalforsamling og debatmøde 2021
 

Immunforsvar og Co-vid 19 – stå stærkt i dit immunværn når Danmark
åbner:
Tilmeld her: Immunforsvar
 

 

Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning
af deres virksomheder
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Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning af deres virksomheder.

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter
besluttet at justere lønkompensationsordningen. Virksomhederne får yderligere den mulighed, at medarbejdere
omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til
virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse
dage.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
"Vi tager i dag endnu et skridt i genåbningen af vores samfund, som vi alle har set frem til med længsel. Men vi
er også fuldt ud bevidste om, at man ikke bare sådan lige åbner nogle erhverv, det kræver forberedelse. Derfor
er jeg også glad for, at vi med aftalen sikrer, at virksomhederne kan kalde deres medarbejdere ind, så de kan
hjælpe med at gøre klar til kunder. Det skaber en nødvendig fleksibilitet, som skal være med til at gøre
omstillingen til en almindelige dagligdag nemmere."
Læs hele pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet her: Pressemeddelelse Beskæftigelsesministeriet
 

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter
Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for danske
virksomheder at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned. Læs mere her:
Erhvervsministeriet
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Afmeld Nyhedsbrev
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