
Lokal bæredygtigheds pioner vil frem i verden 
 
For Erhvervsforum Roskilde medlem, den lokale Roskilde virksomhed Undine, er målet at udskifte dieselmotorerne på
verdens mange mio. sejlbåde. For selvom elmotorer til fremdrift af sejlbåde ikke er nyt, har Undine udviklet et system med
en rækkevidde, der er tre til fire gange længere end de eksisterende el-systemer og samtidig kan oplades under sejlads.
 
I Erhvervsforum er vi stolte af at have medlemmer som Undine. Derfor har vi indstillet virksomheden til Erhvervsprisen 2023 i
Roskilde Kommune for deres enestående arbejde og store bidrag til den grønne omstilling. 
Læs mere om Undine og indstillingen til Erhvervsprisen i dette nyhedsbrev. 
 
 
Trivsel og arbejdsglæde gennem motion 
 
Kan man sikre trivsel, arbejdsglæde, kollegaskab og effektivitet samt mindsket sygefravær på arbejdspladsen gennem
motion? – Det sætter Dansk Firmaidræt og Roskilde Firma- og Familieidræt fokus på i et fælles nonprofit udviklingsprojekt
under navnet 'Zonen i Roskilde'. Projektet har fokus på at bringe motion ind på arbejdspladsen til gavn for både det fysiske
og mentale helbred, samt skabe netværk om dette mellem virksomheder i Roskilde. Læs mere om projektet og hvordan du
deltager nedenfor. 
 
 
Vinterferie
 
For nogen er vinterferien så småt ved at slutte, og for andre er nedtællingen i dag skudt i gang til en velfortjent
pause. Erhvervsforums aktiviteter har holdt pause i uge 7, og fortsætter i uge 8 hvor også nyhedsbrevet holder ferie. 
 
Men bare rolig - for vi har allerede planlagt en række spændende aktiviteter, som du kan se et uddrag af og tilmelde dig
nedenfor. 
Samtidig byder vi også velkommen til et nyt medlem, som du kan læse en præsentation af længere nede. 
 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 
Grundet vinterferie i uge 7 og 8 vil der være pause i aktiviteter disse uger. 

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Læs mere og tilmeld dig kommende aktiviteter her
 

 

Erhvervsforum indstiller bæredygtigheds pioner til Erhvervspris
 
Hos Erhvervsforum Roskilde har vi mange spændende medlemmer, og én af dem er iværksættervirksomheden Undine, der
pionerer bæredygtig udvikling indenfor sejlads.

Undine blev etableret i 2020 og arbejder med udviklingen af elmotorer, propelsystemer og batteriteknologi til sejlbåde. Hos
Undine har de en klar ambition om at bidrage til en fremtid, hvor dieselmotorer udfases til fordel for bæredygtig elektrisk
sejlads, og det er et arbejde, som de allerede nu er langt med.
Undine blev forrige år nomineret til klimaprisen 'Årets Klimaiværksætter 2021', og her hos Erhvervsforum Roskilde har vi
netop indstillet dem til Erhvervsprisen 2023 i Roskilde Kommune for deres enestående arbejde og store bidrag til den grønne
omstilling.

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Hos Erhvervshus Sjælland har de for nyligt udgivet en flot case-historie om Undine og deres udmærkelser indenfor deres
industri – den udgør super spændende læsning og kan findes her: Case: Undine
 
Læs også mere om Undine på deres hjemmeside HER
 
Erhvervsforum ønsker tillykke til Undine med nomineringen til Erhvervsprisen 2023!

 

Ja tak til Kollegamotion! - Projekt Zonen i Roskilde hjælper på vej
 
Hos Dansk Firmaidræt arbejder de for at bringe motion ind på arbejdspladsen - det er både godt for det fysiske og mentale
helbred, og bidrager til et inkluderende og relationsudviklende arbejdsmiljø. I øjeblikket samarbejder Dansk Firmaidræt med
Roskilde Firma- og Familieidræt, om et nonprofit udviklingsprojekt, Zonen i Roskilde - og derfor kan du med fordel spidse
ører, hvis du er del af en arbejdsplads i Roskilde Kommune.
 
Projekt Zonen har fokus på 'Kollegamotion' og netværk mellem virksomheder i Roskilde, og projektet skal bidrage til at sikre
trivsel, arbejdsglæde, kollegaskab og effektivitet samt mindske sygefravær – i fællesskab med kollegaer fra både jeres og
andre virksomheder.
 
Hos Dansk Firmaidræt vil de gerne i kontakt med lokale virksomheder, der har lyst til at tage del i det spændende projekt. Så
er du nysgerrig på at vide mere om Projekt Zonen, eller kunne du og din virksomhed tænke jer at høre om, hvordan i kan
blive en del af projektet? Kontakt da udviklingskonsulent i Dansk Firmaidræt Lene Wiehe på mail LW@firmaidraet.dk eller
tlf. 30 90 26 99

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Tandlægerne Bredgade
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Tandlægerne Bredgade!

https://ehsj.dk/content/ydelser/roskilde-ivaerksaettere-om-fem-aar-er-vi-i-hele-verden/10999024-17ba-48be-a6d7-00bdaae2fe16/
https://undineenergy.com/da/
mailto:LW@firmaidraet.dk


 
Siden 1959 har lyse og venlige lokaler på hjørnet af Bredgade og Kornerups Vænge dannet rammen om de værdier, som
gør det trygt for dig som patient at komme hos Tandlægerne Bredgade.
 
Tandlægerne Bredgade er kendetegnet ved:
Kvalitet – respekt – åbenhed og hjælpsomhed.
 
Hos Tandlægerne Bredgade ved de, at den gode tandlægeoplevelse, godt håndværk og tillid til tandlægen er fundamentet
for, at du kan bevare sunde, stærke og pæne tænder hele livet. Hos Tandlægerne Bredgade er de 4 tandlæger, 4
klinikassistenter og en receptionist med tradition for langvarigt samarbejde. De lægger i klinikken også vægt på den
personlige relation, hvorfor du tilses af den samme tandlæge HVER gang.
 
Tandlægerne Bredgade byder nye såvel som nuværende patienter velkommen med et smil. Så står du og mangler en
tandlæge, kan du kan læse mere på www.tandlaegerne-bredgade.dk eller ringe på tlf.:
46 35 59 06

 

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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