
 

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår
 
Inden året går på hæld, og vi skriver 2023 i kalenderen, vil vi i Erhvervsforum benytte dette nyhedsbrev, til at gøre status
over året der er gået. 
 
Det har været et travlt år i Erhvervsforum. Det er blevet til over 85 workshops og netværksmøder, og vi har aldrig før afholdt
så mange aktiviteter, som vi har her i 2022.  
I uge 41 afholdt vi for 9. gang Roskildes egen madfestival RO:KOST. Med næsten 4000 solgte billetter, samt flere
restauranter der blev udsolgt på få timer, må det siges, at madfestivalen endnu en gang var en succes.
Det på trods af at vi i år for første gang ikke har modtaget støtte fra Roskilde Kommune. 
 
Samtidig har vi haft tid til at udvikle på vores Virksomhedsguide, som til januar udkommer for 3. gang. Denne gang har vi
udvidet guiden med endnu flere virksomhedsportrætter, som giver et indblik i nogle af Roskildes mange virksomheder.
 
Vi har i år også fået defineret en skarp erhvervspolitik med 10 fokusområder, med målsætning om at sikre bedre
vækstbetingelser for kommunens erhvervsdrivende. Erhvervspolitikken, herunder de 10 fokusområder, vil være drivende for
foreningens fremtidige arbejde. Du vil i den nye Virksomhedsguide kunne læse mere om dette. 
 
Til slut vil vi gerne takke vores medlemmer. 
Det er jer, der gør at vi kan gennemføre vores mange aktiviteter - både netværksmøder, workshops, RO:KOST Madfestival,
vores Virksomhedsguide, og i øvrigt øve lokal politisk indflydelse til gavn for erhvervslivet i Roskilde Kommune.
Vi glæder os til endnu flere aktiviteter sammen med jer i 2023. 
 
 

Glædelig jul og godt nytår!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Aktivitetskalender 2023
Vi har arbejdet på højtryk for at planlægge nogle spændende og inspirerende netværksmøder og workshops. Derfor kan du

allerede nu tilmelde dig arrangementer for januar og februar.
 

Vi opdaterer vores aktivitetskalender løbende, så hold øje på hjemmesiden, sociale medier eller vores nyhedsbrev. 
 

Læs mere- og tilmed dig et at af arrangementerne her:
KOMMENDE ARRANGEMENTER 2023

 

 

Invitation til den traditionsrige Nytårskur 
 
Det nye år står for døren, og det betyder, at vi i Erhvervsforum igen kan invitere til den traditionsrige Nytårskur i samarbejde
med Roskilde Kommune og Roskilde Oplysningsforbund.
 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Til Nytårskuren vil du få et unikt indblik i de nyeste trends fra den digitale verden, og hvad fremtidens teknologi fører med sig,
når den fysiske og digitale verden smelter sammen.
Vi får besøg af Christiane Vejlø, som er en af Danmarks førende, når det gælder fremtidens teknologi, internetkultur og
digitale platforme. Peter Lunding Smith fra Microsoft vil løfte sløret for den nyeste teknologi, og RUC’s rektor Hanne Leth
fortæller om spændende lokale muligheder for samarbejde og digital udvikling.
 
Vi skal også kåre vinderen af Roskilde Erhvervspris – og så skal vi selvfølgelig hylde de lokale gazeller 2022!
 
Der vil desuden være rig mulighed for at møde en masse spændende mennesker og netværke over lidt godt til ganen.
 
Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig og bindende. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet, og skal
ske senest tirsdag 10. januar 2023.
 
Læs mere om dagens program og tilmeld dig her: NYTÅRSKUR 2023

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Botex Roskilde 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Botex Roskilde!
 
Efter 17 år som ansat i forskellige virksomheder i branchen med gardiner og solafskærmning, valgte Peter Møller pr. 1. april
2022, at købe sig ind i Botex som andelshaver og åbne showroom i Roskilde.
 
Hos Botex sælges inspiration, trivsel og godt indeklima til private, professionelle og offentlige rum. Som kunde kan du regne
med at få den klogeste og bedst designede løsning til netop dig, uanset om det er derhjemme eller på arbejdet.
 
Når en kunde ønsker nye flotte gardiner, så er første step at de booker et besøg via hjemmesiden, og derefter bliver
kontaktet for aftale om besøg.
Under besøget gennemgås de forskellige løsninger samt fremvisning af forskellige stof- & farveprøver. Der opmåles og
kunden får en pris med det samme. Accepteres tilbuddet så går der omkring 3 uger og så er Botex tilbage hos kunden og
montere de nye gardiner.
 
I butikken i Roskilde forhandles der både gardiner, solafskærmning og markiser.
 
Så står du og mangler nye gardiner, solafskærmning eller markiser, så kontakt Peter Møller på tlf.: 3170 6010 eller send en
mail til roskilde@botex.dk. Du finder desuden Botex Roskilde i Hersegade 10. 
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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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