
Erhvervsforum opgraderer sit navn
 
- Og så alligevel ikke helt. For vi skal selvfølgelig fortsat hedde Erhvervsforum Roskilde, men vi opgraderer vores
domænenavn fra .biz til .dk
 
Det betyder, at du nu kan finde Erhvervsforum Roskilde på hjemmesiden erhvervsforum.dk, ligesom at alle vores e-mails nu
ender på .dk
 
Skal du have fat i os, så kan du finde vores kontaktoplysninger her: Kontakt os
 
 
Der indkaldes desuden til ordinær generalforsamling samt foredrag og debatmøde med Bjarne Corydon tirsdag den 9. maj
2023. Læs mere om generalforsamlingen, program og tilmelding hertil nedenfor. 
 
Vi byder endnu en gang også velkommen til et nyt medlem, som du ligeledes kan læse en af præsentation af nedenfor.  
 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

GRATIS KURSUS
'Kursus i bæredygtighed - For bygge- og anlægsvirksomheder'

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 08:30-16:00 

https://erhvervsforum.biz/kontakt-os/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


 
Tilmeld og læs mere her:

KURSUS I BÆREDYGTIGHED
 

ONLINEFORLØB
'Rekruttering til hotel- og restaurationsbranchen'

Mandag den 3. april 2023
 

Tilmeld og læs mere her:
ONLINEFORLØB: REKRUTTERING

 

SMAGFULDT NETVÆRKSARRANGEMENT
'Business Vino & Ost + foredrag af Torben Wiese'

Torsdag den 20. april 2023 kl. 17:00-21:30 
 

Tilmeld og læs mere her:
BUSINESS VINO & OST

 

https://erhvervsforum.dk/event/kursus-i-baeredygtighed/
https://erhvervsforum.dk/event/onlineforloeb-rekruttering/
https://erhvervsforum.dk/event/business-vino-ost/


 

Generalforsamling og debatmøde med Bjarne Corydon
 
Erhvervsforum Roskilde indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17:45-19:00.
 
Traditionen tro inviteres der først til foredrag og debatmøde, hvor vi i år får besøg af Bjarne Corydon, Direktør og
chefredaktør på Børsen og tidligere politiker. Med en fintunet proportionssans og imponerende viden om økonomi,
erhvervslivet og politik vil Bjarne Corydon bl.a. tage os med på en solid og grundig undersøgelse af rigets tilstand. Vi skal
også høre om hvilke mekanismer der for tiden er fremtrædende, og hvilke perspektiver der er der for Danmarks fremtid –
også i et internationalt perspektiv. 
 
Efter debatmøde med Bjarne Corydon vil der være en netværkspause, og herefter skyder vi den ordinære generalforsamling
for 2023 i gang. 
 
Praktisk: 
- Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen i Erhvervsforum Roskilde samt forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være indleveret skriftlig til Erhvervsforum Roskildes bestyrelse senest den 1. april 2023. 
- Foreningens regnskab kan ses på foreningens sekretariat fra den 25. april 2023.
 
Find program for generalforsamlingen og tilmeld her: Generalforsamling og debatmøde 2023

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://erhvervsforum.dk/event/generalforsamling-2023/


Prinfo Denmark
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Prinfo Denmark!
 
Prinfo Denmark A/S er hovedkontor for den landsdækkende kæde af grafiske virksomheder under navnet Prinfo, som
igennem mere end 25 år har leveret grafisk kommunikation til både virksomheder og offentlige institutioner.
Med mere end 400 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr. er Prinfo både en fleksibel, lokal
samarbejdspartner og en af de absolut største spillere i Danmark.
 
Prinfos partnere har desuden solide kompetencer indenfor alle dele af grafisk produktion, fra idé- og konceptudvikling,
grafisk design/layout, online og SoMe til offsettryk, digitalt print, storformat, skiltning, udstillingsmaterialer, lager og
distribution.
 
I Prinfo arbejder de også intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt. De har derfor tilsluttet sig Grafisk
CSR-kodeks og FN’s 17 verdensmål, og er kvalitets- og miljøcertificeret iht. ISO 9001 og 14001. De tilbyder også
miljømærkning af tryksager med de officielle FSC- og Svane-mærkninger samt klimakompensation baseret på ClimateCalc
CO2-beregning.
 
Se mere på Prinfos hjemmeside www.prinfo.dk og find en Prinfo partner tæt på dig, eller kontakt hovedkontoret i Roskilde
på tlf.: 70 26 01 60 eller på mail: info@prinfo.dk
 

https://prinfo.dk/
mailto:info@prinfo.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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