
Få inspiration til din iværksætterdrøm med Emil Thorup
 
Går du med drømmen om at blive selvstændig, freelancer eller iværksætter? 
Så kom med når Erhvervsforum inviterer til inspirations og debatmøde samt foredrag med den succesfulde TV-vært og
iværksætter Emil Thorup. 
 
Læs mere om- og tilmeld dig arrangementet længere nede i dette nyhedsbrev. 
 
Husk julehyggen
 
Julen er så småt ved at nærme sig, og i dag bliver der tændt op for julestemningen i Roskilde når der traditionen tro tændes
for juletræet på Stændertorvet og for julebelysningen i byens gader. Tag familien eller vennerne med og oplev julehyggen i
#alletidersjuleby.
Hvornår: Fredag den 18. november kl. 16:30.
Hvor: Stændertorvet og byens gader.
 
Erhvervsforums julearrangementer
 
I år inviterer Erhvervsforum til hele tre julearrangementer, hvor vi sammen skal hygge, netværke og ønske god jul. Læs mere
og tilmeld dig julearrangementerne nedenfor.
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Yngre ledere og Ejerledere julenetværk'
Torsdag den 1. december kl. 10:00-13:30

 
Tilmeld og læs mere her:

JULENETVÆRK FOR YNGRE- OG EJERLEDERE
 

NETVÆRKSMØDE
'Julenetværk i den gamle byrådssal 2022'
Tirsdag den 6. december kl. 15:00-17:00

 
Tilmeld og læs mere her:

JULENETVÆRK I BYRÅDSSALEN
 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-og-ejerledere-netvaerk-jul/
https://erhvervsforum.biz/event/julenetvaerk-i-den-gamle-byraadssal-2022/


NETVÆRKSMØDE
'Juleafslutning for soloselvstændige og iværksættere'

Tirsdag den 20. december kl. 16:45-20:00
 

Tilmeld og læs mere her:
JULEAFSLUTNING FOR SOLOSELVSTÆNDIGE OG IVÆRKSÆTTERE

 
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

 

 

Vil du prøve lykken som selvstændig, freelancer eller iværksætter?
 
Erhvervsforum inviterer til inspirations- og debatmøde samt foredrag med den succesfulde TV-vært og iværksætter Emil
Thorup torsdag den 24. november. 
 
Mange drømmer om at tage styringen i eget arbejdsliv, men står med en masse spørgsmål og tvivl, før de tør tage springet. 
Hvis du også står med en række spørgsmål, så kom og hør når TV-vært og iværksætter Emil Thorup giver indblik i en
iværksætters inderste tanker og drømme, og inspirerer til at få din egen idé ført ud i livet.
 
Der vil være god inspiration at hente, og der er samtidig lagt op til debat med Martin Sattrup Christensen og Erhvervsholdet.
Martin er i dag direktør i Erhvervsforum Roskilde, men har gennem sit arbejdsliv været en del af en række forskellige
virksomheder, og har selv erfaring med at starte egen virksomhed. Erhvervsholdet består af lokale revisorer advokater og
marketingfolk, som vil svare på alle dine spørgsmål.
 
De første 20 tilmeldte vil GRATIS få bogen: Kickstart din virksomhed nu!
 
Tilmeld og læs mere her: Inspirations- og debatmøde om iværksætteri med Emil Thorup

https://erhvervsforum.biz/event/juleafslutning-for-soloselvstaendig-og-ivaerksaettere/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/
https://erhvervsforum.biz/event/vil-du-proeve-lykken-som-selvstaendig-freelancer-eller-ivaerksaetter/


 

Nu er det lettere at søge tilskud til grøn omstilling
 
Erhvervspuljen åbnede den 1. november med nye tiltag, som gør det lettere at søge tilskud til projekter, der sparer energi
eller CO2 fra energiudledninger.
 
En af de helt store fordele er, at man nu kan gå i gang med sit projekt, så snart man har modtaget en kvittering fra
Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgningen er modtaget. 
Det betyder, at man hurtigere vil få gavn af sin grønne investering og hurtigere kan begynde at spare penge på sit
energiforbrug og styrke sin forsyningssikkerhed.
 
Eksempler på projekter der kan søges til er:
- Omdannelse af fossile brændsler til varmepumper
- Udskiftning af lyskilder til LED
- Installation af varmegenvinding
 
Virksomheder kan maksimalt få 112 mio. kr. i tilskud, og puljen dækker op til 50% af de støtteberettigede omkostninger
afhængigt af virksomheds størrelse.
 
Læs mere om forbedringerne for Erhvervspuljen og bliv inspireret til, hvordan der kan energioptimeres i netop jeres
virksomhed her: Erhvervspuljen - tilskud til grøn omstilling
 
OBS: Puljen er åben og kan søges hele året.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Malmos Landskaber
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Malmos Landskaber!
 
Malmos blev etableret i 1953, og er Danmarks største anlægsgartner, der udelukkende har fokus på etablering

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud?_hsmi=233353989&_hsenc=p2ANqtz-88f_NJz0fvaFOOsij7oaJ-6Y0y8aTpSYP1710BkCcbdE-d9rOtX4kqkZbDC6fvspw1SYKQazc4ycepqWuSajVYNlpG6cS7SN-HcQrGAW5ECH33O3g#widget-4


Helt grundlæggende er Malmos en virksomhed, der gerne vil skabe inspirerende byrum og landskaber til gavn for vores
omgivelser, og de mennesker der bor i dem.
Hos Malmos er de drevet af nysgerrighed, samt lysten til at gå nye veje. Derfor tager de også udfordringer op, som de fleste
måske ville lade ligge.
Malmos har dedikeret sig til landskabelsesopgaven inden for nyanlæg og renoveringer, fordi det er der de er bedst. Det
betyder, at deres kunder får en højt specialiseret samarbejdspartner med et stærkt fokus.
 
Malmos tænker desuden bæredygtighed, miljø og klima ind i deres forretningsgrundlag, og er den første virksomhed i
branchen som siden 2011 har været miljøcertificeret med ISO14001.
Malmos vandt desuden Roskilde Kommunes Klimapris 2022.
 
Du kan læse mere om Malmos på: www.malmos.as eller kontakte dem på mail: malmos@malmos.as eller tlf.: 59 59 53
42.

 

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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