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Ugebrev Roskilde Østre Rotary Klub
Uge 46-2020
Mødedag
Mødet åbnes

Møde nr. 2099/13
Onsdag d. 11. november 2020
Mødet foregik dels på Zoom, dels med fysisk rundvisning på
byggeriet ved den tidligere Roskilde Højskole

Foredragsholder

Patrik Ekberg , direktør XL-Byg Meredin Tømmerhandel i Holbæk,
ejer og bygherrer på ombygningen af Roskilde Højskole
Tove Buchwald Christensen, Iben Hermann, Louise Sarfelt
Antonsen (Roskilde Rotary)

Gæster
Ugens sang

Udemøde, så ingen sang

3 minutter

Udemøde, så ingen 3 minutter

Nyt fra Præsidenten Tillykke med fødselsdagen til Jesper Tangbæk, som havde
fødselsdag i fredags.
Kommende møder

Næste ugers møder:
18. november: Ego-branche foredrag. Jesper Tangbæk og en
anden.
25. november: Noget om Whisky ved Whiskysmeden fra Gadstrup.
2. december: Coronaen og erhvervslivet i Roskilde v. Erhvervschef
fra Roskilde Kommune Jens Thornsen

Klubbens 5 min.
Intro til
foredragsholder

Rundvisning og præsentation af projektet vedr. udviklingen og
historien om, hvordan det er startet ved ejer Patrik Ekberg, 38 år
direktør XL-Byg Meredin Tømmerhandel A/S i Holbæk.
Optagelse af Zoom mødet kan ses her:
https://us02web.zoom.us/rec/share/Qa25CtDHdQQ3_FzlmIsxOKW
ayfY5zsM4Ihx83nWEk4JwR7LxCJQatLfjesLfJFb6.OyjDBdmpSzI4IV
uM?startTime=1605106248000
Roskilde Højskole har i mange år været en bygning med skodder for
vinduerne, hvor ejeren (en pensionskasse) ansøgte kommunen om
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tilladelse til nedrivning i forbindelse med, at det samlet areal
omkring højskolen skulle udvikles til et nyt boligområde.
Beslutningen om renovering og konverteret til moderne boliger–
hvor bygningens kulturarv bliver bevaret – syntes at give så meget
mening. Se vedlagte klip fra rundvisningen. Patrik Ekberg’s omtaler
sig selv som tømrerhandler. PE’s fortælling om byggeriet og den
kompleksitet det er - at konvertere en ejendom til boliger gav et
solidt indtryk af udvikling/styring af byggeri.
Efter rundvisningen blev der serveret Erik og Ibens gløgg i
byggeskuret.
PE fortalte om sin vej til at blive tømrerhandler og træde ind i
ledelsen af en familievirksomhed i en alder af 28 år. PE berørte
dilemmaet omkring – generationsskiftet i en ejerledet virksomhed,
hvor familien fortsat har en større ejerandel.
PE udstrålede en stærk passion omkring sit virke og virksomheden.
Udemøde, så ikke noget lotteri

3 minutter: bedst sendt så hurtig som muligt – gerne torsdag efter møde til ugebrevsredaktør
Lotte Eghøj på lotte.eghoej@gmail.com
Mødedag: Onsdag kl. 18.00 på Dankbar, Trekroner, hvis ikke andet er anført på hjemmesiden
Afbud til spisning: Senest tirsdag kl. 12 via Mit Rotary ved log ind på www.rotary.dk
Vegetarret: Der skal bestilles fra gang til gang ved angivelse på hjemmesiden

