
Lancering - Gazeller - Digital teknologi og Metaverset  
 
-  Det var blot nogle af de ting vi kom omkring, da den årlige nytårskur blev afholdt i onsdags i samarbejde mellem
Erhvervsforum og erhvervsafdelingen ved Roskilde Kommune, hvor over 200 deltagere fra det lokale erhvervsliv havde
fundet vej til. 
 
Inden den traditionsrige nytårskur blev skudt i gang, lancerede vi i Erhvervsforum den nye Virksomhedsguide for 2023. En
guide vi er utrolig stolte af, og en guide som i år har stor fokus på bæredygtighed, og således er trykt efter højeste
miljøcertificeringer. 
 
Til nytårskuren fik vi ønsket tillykke til årets mange Gazeller ved Borgmester Tomas Breddam og Formand for
Erhvervsudvalget Lars Lindskov. 
Nytårskuren bød også på en række spændende oplæg fra rektor ved Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen, og Peter
Lunding Smith fra Microsoft Technology Center om digital udvikling og teknologi. Vi havde også besøg af Christiane Vejlø,
som er en af Danmarks førende, når det gælder fremtidens teknologi, internetkultur og digitale platforme, som fortalte om
kunstig intelligens og metaverset. 
 
Traditionen tro blev Roskildes Erhvervspris v. Jesper Steen Christensen fra Danske Bank uddelt, og denne gang gik prisen til
Dynelectro ApS, som arbejder med den såkaldte Power-to-X-teknologi, der går ud på at forvandle energi fra sol og vind til
brint.
 
Der skal lyde en stor tak til de over 200, som deltog til både lancering af Virksomhedsguiden og til vores Nytårskur!

 
Nedenfor finder du et uddrag af vores kommende aktiviteter, samt nyheder fra foreningen og præsentation af et nyt medlem.
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER



Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

MORGENMØDE
'Risikohåndtering af varer og valuta'

Tirsdag den 31. januar 2023  kl. 07.30 – 09.00
 

Tilmeld og læs mere her:
MORGENMØDE: RISIKOHÅNDTERING AF VARER OG VALUTA

 

NETVÆRKSMØDE
'Ejerleder netværk - februar'

Torsdag den 2. februar 2023  kl. 08.00 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
EJERLEDER NETVÆRK - FEBRUAR

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/morgenmoede-risikohaandtering-af-varer-og-valuta/
https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-februar/


NETVÆRKSMØDE
'Yngre ledere netværk - februar'

Onsdag den 8. februar 2023  kl. 08.00 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDERE NETVÆRK - FEBRUAR

 

 

Ny bæredygtig virksomhedsguide er større end nogensinde før
 
For tredje år i træk lancerer vi i Erhvervsforum Roskilde vores populære virksomhedsguide for 2023. Guiden blev i år
lanceret i forbindelse med den årlige nytårskur, der blev afholdt d. 18. januar i samarbejde mellem Erhvervsforum Roskilde
og Roskilde Kommunes erhvervsafdeling på Roskilde Rådhus.
 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerk/


Den nye guide er større end nogensinde, og indeholder virksomhedspræsentationer af hundredvis af Roskildes
virksomheder. I år udvides guiden også med hele 15 dybdegående portrætter af udvalgte virksomheder, som bl.a. fortæller
om virksomhedernes ekspertise indenfor en række brancher i det lokale erhvervsliv. Du finder også 5 helt nye
erhvervspolitiske artikler der går i dybden med Erhvervsforums arbejde med emnerne bæredygtighed, lokal erhvervsservice
og netværk, iværksætteri, erhvervsfaglige uddannelser samt erhvervspuljer.
 
Hos Erhvervsforum har vi prioriteret, at guiden trykkes på bæredygtig vis. Derfor er Virksomhedsguiden for 2023 trykt af KLS
PurePrint A/S, som garanterer Cradle to Cradle certificering, som er en af verdens strengeste miljøcertificeringer.
Virksomhedsguiden er desuden Svanemærket og produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi.
 
Virksomhedsguiden findes i en trykt version, der distribueres ud i omtrent 3000 eksemplarer i Roskilde Kommune, ligesom
den udgives i online format på Erhvervsforum Roskildes hjemmeside. Den online version opdateres også i løbet af året, når
nye virksomheder ønsker at blive en del af guiden.
 
Find Virksomhedsguiden på Erhvervsforums hjemmeside her: VIRKSOMHEDSGUIDEN 2023

 

Energitjek skal hjælpe virksomheder med deres energiforbrug
 
I en tid med energikrise og stigende priser er det vigtigere end nogensinde før at have overblik over sit energiforbrug. Mange
virksomheder oplever i øjeblikket et stort økonomisk pres som følge af de regninger, der kommer ind ad døren. Derfor
lancerer Erhvervsforum Roskilde nu initiativet ”Energitjek Light”, der skal hjælpe virksomheder med at skabe overblik over
deres energiforbrug.
 
Med Energitjek Light kan Erhvervsforum fremadrettet tilbyde at udføre en energigennemgang af den enkelte virksomheds
energiforbrug, der kan foretages via fjernadgang og altså uden at skulle ud på adressen.
På baggrund af energigennemgangen udarbejdes en rapport, der kan hjælpe virksomheden med at skabe indblik i, hvordan
der kan opnås energibesparelser gennem adfærdsændringer. Det eneste man som virksomhed skal gøre, er at give
Erhvervsforum en 3. parts-adgang til at tilgå virksomhedens el-måledata.
 
Tilbuddet om et Energitjek Light er gratis at benytte sig af for alle Erhvervsforum Roskildes medlemmer.
 
Er man interesseret i at få udført et Energitjek Light kan man læse mere om- og bestille et energitjek til sin virksomhed på
www.gronpuls.dk

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://erhvervsforum.biz/medlemmer/virksomhedsguiden/
http://www.gronpuls.dk/


Handyman-Roskilde. dk 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Handyman-Roskilde.dk!
 
Handyman-Roskilde.dk udfører håndværksmæssige opgaver i private hjem og for virksomheder i Roskilde og omegn. 
Bag Handyman-Roskilde.dk finder du Magnus Højberg, som først startede virksomheden på deltid tilbage i 2015 og siden
2017 på fuldtid. Gennem årene har Magnus bl.a. udført projekter såsom at bygge træterrasser, skure, sheltere, lagt gulv,
monteret køkkener, udskiftet køkkenbordplader, div. renoveringsopgaver, udskiftet blandingsbatterier, håndvaske og toiletter.
Magnus arbejder desuden med en målsætning om at levere kvalitetsløsninger med et højt serviceniveau til den rette pris.
 
Handyman-Roskilde.dk kan således hjælpe med opgaver inden for montage, tømrer, el, vvs, haveservice og meget andet. 
 
Har du brug for en handyman, der kan hjælpe med både stort og småt? - Så tag kontakt til Magnus og få et uforpligtende
tilbud. Du kan læse mere på hjemmesiden www.handyman-roskilde.dk, eller du kan ringe på tlf.: 5224 3322 eller sende en
mail til: kontakt@handyman-roskilde.dk
 

http://handyman-roskilde.dk/
mailto:kontakt@handyman-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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