
Cybertruslen er mere aktuel end nogensinde
 
Med Ruslands invasion af Ukraine, oplevede vi for første gang i årtier igen krig på europæisk jord. Men Ukraine-konflikten
udfolder sig ikke kun på slagmarken, men også som cyberkrig med angreb på kryds og tværs af Rusland og Ukraine.
Selvom der aktuelt set ikke er tale om en målrettet trussel mod danske virksomheder, kan det hurtigt ændres, hvis konflikten
mellem Vesten og Rusland eskalerer. Cybertruslen mod danske virksomheder kan dermed blive meget alvorlig. 
 
Der er derfor vigtigt for både Danmark og danske virksomheder at beskytte sig samt forebygge truslen mod vores IT-
sikkerhed. 
Således inviterer Erhvervsforum Roskilde i samarbejde med InterForce Region Sjælland og Roskilde Kommune til foredrag
om det højaktuelle emne IT-sikkerhed. Foredraget finder sted torsdag den 3. november. 
Til foredraget får vi besøg af en række eksperter, som med spændende oplæg hver især vil give deres bud på hvordan man
forebygger truslen mod vores IT-sikkerhed. 
Der vil desuden være rig mulighed for at netværke undervejs.
Læs mere om oplægsholderne og tilmeld dig foredraget her eller nedenfor. 
 
 
Erhvervsforums nyhedsbrev holder efterårsferie i den kommende uge, men du finder som altid et udvalg af vores kommende
arrangementer samt nyheder nedenfor. 
 
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/event/foredrag-om-cybersikkerhed/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


WORKSHOP
'Hvordan skaffer du fondsmidler til dit projekt?'

Tirsdag den 25. oktober kl. 16:00-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
HVORDAN SKAFFER DU FONDSMIDLER

 

NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværk oktober'

Torsdag en 27. oktober kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK OKTOBER

 

FOREDRAG
'Foredrag om cybersikkerhed og IT-Trusler'

Torsdag en 3. november kl. 15:45-18:30
 

Tilmeld og læs mere her:
FOREDRAG OM CYBERSIKKERHED

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

https://erhvervsforum.biz/event/hvordan-skaffer-du-fondsmidler-til-dit-projekt/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerksmoede-oktober/
https://erhvervsforum.biz/event/foredrag-om-cybersikkerhed/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


 

Stå stærkt i konkurrencen om fremtidens håndværkerudbud
 
Er du klar til at møde fremtiden? - Kom til Håndværkermøde og bliv klogere på hvordan du sikrer dig kvalificeret arbejdskraft,
hør om erfaringer med praktikanter og lærlinge samt cirkulære forretninger i byggeriet.
 
På mødet er der desuden fokus på kommende anlægsprojekter, udviklingsplaner og udbudsformer samt hvordan du kan
blive leverandør til Roskilde Kommune.
Du vil også få viden om og tips til, hvordan din virksomhed bliver skarp til udbud inden for bæredygtigt byggeri og den
grønne omstilling.
 
Håndværkermødet afholdes mandag d. 14. november kl. 14:30-18:00, og er arrangeret af Erhvervsforum Roskilde, Roskilde
Kommune, Corolab og DI Dansk Byggeri. 
 
Læs mere of tilmeld dig håndværkermødet her

 

https://erhvervsforum.biz/event/haandvaerkermoede-roskilde-kommune-udbud/
https://rokost.nemtilmeld.dk/


Klimaprisen 2022
 
Har din virksomhed, eller kender du en virksomhed, der i deres daglige arbejde har fokus på grøn og bæredygtig
produktion/omstilling og har lokal forankring i Roskilde Kommune?
 
Så kan du nu nominere virksomheden til Roskilde Kommunes Klimapris. Prisen gives til én eller flere virksomheder i
Roskilde Kommune, som har grøn omstilling og bæredygtighed i højsædet. 
 
Byrådet har afsat 50.000 kr. til Roskilde Kommunes Klimapris, og vinderen(erne) får et diplom samt æren af at donere
midlerne til et velgørende grønt formål efter eget valg. 

Alle kan nominere kandidater til Klimaprisen, og fristen for tilmelding er netop blevet forlænget til d. 31. oktober 2022.
 
Læs mere og indstil din ønskede kandidat til Klimaprisen 2022 her
 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Formue- & Investeringspleje A/S
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Formue- & Investeringspleje A/S!
 
Formue- & Investeringspleje A/S blev grundlagt i år 2000 og har siden da vokset sig til en af landets største kapitalforvaltere,
der årligt varetager en portefølje på flere milliarder kroner for både selskaber, fonde og private.
Hos Formue- & Investeringspleje A/S kan de hjælpe dig med personlig og uvildig formuerådgivning, hvor deres erfarne
investerings- og formuerådgivere sammensætter en skræddersyet investeringsstrategi for din økonomi ud fra din
risikovillighed og dine forventninger til afkast.
Når der laves formuerådgivning, er det med et langsigtet perspektiv, der tager højde for din situation lige nu og i fremtiden.
Formue- & Investeringspleje A/S er desuden uafhængige investerings- og formuerådgivere og er dermed ikke ejet af en
bank eller bundet af aftaler om provision eller kurtage.
 
Du kan kontakte Formue- & Investeringspleje A/S for en uforpligtende samtale på tlf.: 4630 4070 eller på mail:
kontakt@fogi.dk

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/foreninger-og-arrangorer/priser/klimaprisen/
mailto:kontakt@fogi.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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