
 

Julenetværk samlede 100 glade deltagere 
 
Det var en stor succes, da Erhvervsforum Roskilde tirsdag samlede medlemmer, lokalpolitikere, samarbejdspartnere og
venner af foreningen til årets store julenetværk.
Omkring 100 glade deltagere havde fundet vej til Den Gamle Byrådssal, hvor der blev hygget med glögg og æbleskiver.
Der blev samtidig julenetværket blandt de mange deltagere, og vi fik i Erhvervsforum ønsket alle en god jul og et godt nytår. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle der deltog. 

 

Hjælp til energiforbruget og musik i erhvervslivet
 
Gennem Grøn Puls har Erhvervsforum mulighed for at at tilbyde Energitjek light, som er en energigennemgang af en
virksomheds energiforbrug. Ud fra denne gennemgang laves en rapport, som kan bruges til konkret vejledning for
energibesparelser. 
Tilbuddet om et energitjek light er gratis at benytte sig af for alle vores medlemmer. 
Nedenfor kan du læse mere og se hvordan din virksomhed kan få et Energitjek light.
 
I samarbejde med Gimle har Erhvervsforum indgået et spændende samarbejde, hvor formålet er at forene musikliv og
erhvervsliv. Samarbejdet går under navnet Fremtidslaboratorium for musik- og erhvervssamarbejde, og skal bl.a. undersøge
hvordan musikalske aktiviteter kan øge væksten i lokale virksomheder, samt hvordan man får livemusik og koncerter ud til
virksomhederne. 
Du kan læse mere om samarbejdet længere nede. 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 



AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

JANUAR 2023
Allerede nu kan du tilmelde dig kommende arrangementer i januar 2023

 
Læs mere- og tilmed dig et at af arrangementerne her:

ARRANGEMENTER JANUAR 2023

 

 

Erhvervsforum hjælper virksomheder med energiforbruget 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


 
Med udgangspunkt i Grøn Puls og samtaler med både virksomheder og energivejledere, har Erhvervsforum undersøgt
mulighederne for et alternativ til vores ordinære Energitjek. Vi er glade for nu at kunne meddele, at vi kan tilbyde ”Energitjek
light”.
 
Med Energitjek Light kan Erhvervsforum tilbyde og udføre en energigennemgang af den enkelte virksomheds energiforbrug,
der kan foretages via fjernadgang. Således vil vi ved 3. parts-adgang kunne tilgå virksomhedernes el-måledata og danne en
rapport til brug for energibesparelser via adfærdsændringer.
 
Et energitjek light vil overordnet bestå af en oversigt over virksomhedens årsforbrug – hertil kan vælges en måned eller et
kvartal, som rapporten vil gå særligt i dybden med. Rapporten vil dertil indeholde en oversigt over forskellen på dette års og
forrige års energiforbrug i jeres virksomhed, samt muligheden for at se hvor meget strøm jeres virksomhed bruger i
henholdsvis åbningstider og udenfor åbningstider.
 
Den grønneste energi er den du sparrer - skal din virksomhed være med?
 
Tilbuddet om et energitjek light er gratis at benytte sig af for alle vores medlemmer. 
Er din virksomhed interesseret i at få udført et energitjek light, kan I rette henvendelse til Erhvervsforums projektleder
Jeanette Andersen på jeanette@erhvervsforum.biz. 

 

Musik skal skabe værdi for erhvervslivet i Roskilde 
 
Roskilde er en musikby. Roskilde er også en by med er bredt og mangfoldigt erhvervsliv. Derfor er Erhvervsforum Roskilde
og Gimle gået sammen om at forene musikken og erhvervslivet. 
 
Det sker i et nyt samarbejde under navnet Fremtidslaboratorium for musik- og erhvervssamarbejde.
 
Samarbejdet har til formål at eksperimentere og teste hvordan musikliv skaber værdi for erhvervslivet, og hvordan man
samtidig er erhvervsliv i en musikby. 
Helt konkret skal der foretages nogle forsøg, hvor vi bl.a. skal finde ud af:
- Hvordan kan musikken skabe bedre medarbejdertilfredshed og øge væksten i de lokale virksomheder.
- Hvordan kan musikalske aktiviteter give et bedre arbejdsmiljø og bruges i stresshåndtering.
 
Samtidig vil vi gøre det nemmere for erhvervsliv og musikliv at få adgang til hinanden, så der eksempelvis kan indgås
samarbejder på tværs, både for at få livemusik og koncerter ud til virksomhederne, men også for at musikken eksempelvis
kan bruges i en virksomheds CSR-arbejde. 
 
Du vil løbende kunne læse mere i Erhvervsforum og Gimles nyhedsbreve samt på begge hjemmesider.
 
Projektet er støttet af Roskilde Kommune, Øernes Kunstfond og #Alletidersmusikby

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
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Instalight 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Instalight!
 
Du skal bruge lys til at motivere og skabe stemning. LED-stemningsbelysning er det ekstra lir kant og personlighed, du kan
tilføje et rum.
LED-belysning i dag er indbygget i facader, vægge, lofter, møbler og gulve. Her er det muligt at skabe stemning og fokus
omkring udvalgte områder.
 
Instalight leverer og installerer intelligent LED-belysning til privat og erhverv. 
Hos Instalight er de uddannet elinstallatører med mere end 10 års erfaring med integration af LED-belysning hos både store
og mellemstore virksomheder i Danmark.
Instalight skræddersyr integrerede løsninger til netop dine eller din virksomheds krav og behov. De har altid fokus på det
æstetiske udtryk og godt håndværk.
 
Du kan se cases, eksempler og få inspiration til dit kommende projekt på Instalights hjemmeside: https://instalight.dk/, du
kan også ringe på tlf.: 5150 3381 eller sende en mail på info@instalight.dk

https://instalight.dk/
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