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Få en rådgivers syn på sagen 
Connect Køge står nu klar med en ny 
rådgivercafé for de etablerede virksomheder i 
Køge. Rådgivercafeerne afholdes en gang om 
måneden og kommer til at bestå af et kort 
oplæg med et givent tema, hvor de 
fremmødte efterfølgende får mulighed for 1-1 
møder med en eller flere rådgivere. Så står 
din virksomhed med en udfordring eller en 
opgave, kan du her få en rådgivers syn på 
sagen. Første rådgivercafé afholdes den 12. 
juni fra kl. 15.00 til 17.00 hos Connect Køge. 
Rådgivercafeen er gratis, men kræver 
tilmelding. 
 
Læs mere og tilmeld dig her... 
  

 

 

Vær turist i Køge for en dag 
Lørdag den 15. juni slår VisitKøge teltdørene 
op fra kl. 10.00 til 16.00 for turistmessen 
”Vær turist i Køge” på Køge Torv. Under 
messen vil turistvirksomheder fra Køge og 
omegn stå klar til at vise mange af områdets 
herligheder frem. Tanken bag turistmessen er 
at give de besøgende en autentisk oplevelse 
af at være turist i Køge og gør borgere og 
virksomheder opmærksom på de mange 
oplevelser, der findes i Køge. 
 
Læs mere her... 
  

    
  

http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/1/5JMJmDbhpCNbwD9_Z5C0dg/aHR0cDovL3d3dy5jb25uZWN0a29lZ2UuZGs
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/2/eRBDmSkYMyzXwUx24138rQ/aHR0cHM6Ly92NS5iMmJkb2MubmV0L0FwcC9TdGFydC5hc3B4P2F3Yj1nZ2dpbWFraWFlaW9hZWltcWFnaWNpaWFnbWU
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/3/10ep8X9Jqb8UqW4kl0ZtzA/aHR0cHM6Ly92NS5iMmJkb2MubmV0L0FwcC9TdGFydC5hc3B4P2FlbT1nZ2djaWFraWFlY2tha2lvb2dhZW9tdWFvb3Fla2Fnb2smd3JtPWZtZWxk
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/5/Jw5Q1dNjaeFrJaovJLptQQ/aHR0cHM6Ly9iaWxsZXR0by5kay9lL3JhZGdpdmVyY2FmZS1iaWxsZXR0ZXItMzY0MDEy
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/7/ESNLTkJMopFCsTk0a9zsUQ/aHR0cHM6Ly9rb2VnZW51LmRrL2RldGFpbHMtcGFnZS9lcmh2ZXJ2c2xpdi9tZXNzZS1rb20tb2ctdmFlci10dXJpc3QtaS1rb2VnZS1mb3ItZW4tZGFnLjU3NjQy
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/4/J9B1o_88g7NHgXWlgywmOw/aHR0cHM6Ly9iaWxsZXR0by5kay9lL3JhZGdpdmVyY2FmZS1iaWxsZXR0ZXItMzY0MDEy
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/6/fJv6o6I7A-NW45s_CyEsXw/aHR0cHM6Ly9rb2VnZW51LmRrL2RldGFpbHMtcGFnZS9lcmh2ZXJ2c2xpdi9tZXNzZS1rb20tb2ctdmFlci10dXJpc3QtaS1rb2VnZS1mb3ItZW4tZGFnLjU3NjQy


 

Har I fokus på denne grønne 
profil? 
Connect Køge starter et nyt miljønetværk op. 
Netværket har fokus på FN’s verdensmål og 
bæredygtighed. Så har din virksomhed planer 
om at opnå en grønnere profil, eller er I 
allerede i fuld gang, kan du her få inspiration 
og viden om, hvordan du kan arbejde med 
bæredygtighed og verdensmål samtidig med, 
at der er fokus på driften af virksomheden. 
Netværket lægger ud med et 
inspirationsmøde den 13. juni fra kl. 15.00 til 
17.00 hos Connect Køge.  
 
Læs mere og tilmeld dig her... 

  

 

 

Så er det tid til indberetning 
Selvangivelsen har ændret navn til 
oplysningsskema. Opgaven og fristen er det 
samme – altså den 1. juli. Det er derfor nu 
blevet tid til, at du skal oplyse virksomhedens 
årsresultat for 2018. Du kan på 
skat.dk/tastselv se de oplysninger, 
Skattestyrelsen allerede har om din 
virksomhed. Her skal du tjekke tallene og 
oplyse dem, der mangler. En af de vigtige 
oplysninger, som du selv skal indtaste, er 
virksomhedens årsresultat. Er du i tvivl om 
hvordan, kan du få hjælp på skat.dk/oplysnu 
 
Læs mere her... 
  

    
  

 

Tak til Køge for en fantastisk åbningsfest 
Connect Køge havde sammen med Køge Kommune inviteret borgere og virksomheder til 
åbningsfest for Køge Nord Station fredag i sidste uge. De spændende aktiviteter på 
programmet, og ikke mindst det flotte vejr betød, at mange tusinde gæster var med til at 
markere den historiske dag.  
 
Både borgere og virksomheder var inviteret med til åbningsfest af Køge Nord Station i 
fredags. Connect Køge markerede åbningsfesten i et stort telt, hvor alle aktiviteter gik ud på 

http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/9/WMcxfkvKES85wgNvIH2aaw/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Mb2VyZGFnc0F2aXNlbi9Lb2VnZXZpcmtzb21oZWRlci1za2FsLXZhZXJlLXNrYXJwZS1wYWEtYmFlcmVkeWd0aWdoZWQvYXJ0aWtlbC84NDU2MDQ
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/11/WUaAwPg18h-7MHb2YQ9aUA/aHR0cHM6Ly9za2F0LmRrL3NrYXQuYXNweD9vaWQ9NDIyMg
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/8/atW_fyu2zNUri-JcyLmp_g/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Mb2VyZGFnc0F2aXNlbi9Lb2VnZXZpcmtzb21oZWRlci1za2FsLXZhZXJlLXNrYXJwZS1wYWEtYmFlcmVkeWd0aWdoZWQvYXJ0aWtlbC84NDU2MDQ
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/10/P2mqk-wQOjMPONWTCRpnIg/aHR0cHM6Ly9za2F0LmRrL3NrYXQuYXNweD9vaWQ9NDIyMg


at vise Køge Nord fra erhvervslivets perspektiv. 
 
Formanden for Connect Køge, Michael Buhl, er glad for at så mange kiggede forbi og fik 
indblik i, hvad præcis Køge Nord kommer til at betyde for Køge og de lokale virksomheder: 
 
- Når man har brugt mange kræfter på at planlægge og arrangere en fest, så bliver man 
naturligvis enormt glad, når der er så mange, der har lyst til at være med. En af Connect 
Køges kerneopgaver er at få gjort opmærksom på de mange muligheder, der er ved at drive 
virksomhed i Køge-området. Vi er derfor rigtig glade for at så mange fik set den bedste side 
af Køges erhvervsliv og de mange muligheder, der ligger i Køge Nord. Tusind tak til alle 
virksomhederne, som var med til at markere dagen og tusind tak til alle de fremmødte! 
     

Connect Køge, Galoche Allé 15, 4600 Køge 
Mail: info@connectkoege.dk 
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http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/12/ZLuR-R3X7BX-r96kvwIOMg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tvZWdlRXJodmVydnNzZXJ2aWNl
http://li6r.mj.is/lnk/AMQAAEW9TnMAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbs7WTqyTyM-SwOE1Jn0AeWdWQACPw0/13/rA9_K1dAqKquwDtnniPMFw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvNjM4OTEwOT90cms9dHlhaCZ0cmtJbmZvPWNsaWNrZWRWZXJ0aWNhbCUzQXNob3djYXNlJTJDaWR4JTNBMS0xLTElMkN0YXJJZCUzQTE0MzAzMDM5MzQ3MTQlMkN0YXMlM0FrJUMzJUI4Z2UlMjBlcg

