Referat af Generalforsamling i Ringsted
Erhvervsforum 2013
Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent
Vagn Sanggaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt
2. Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne regnskabsår
a. Herunder kort orientering fra panelerne
i. Panel 1 – Erhverv og Uddannelse
ii. Panel 2 – Handel, Kultur- og Oplevelser
iii. Panel 3 – Vækst og Iværksætteri
Formanden berettede om bestyrelsens arbejde, mens de enkelte paneler fremlagde panelernes arbejde.
Beretningen blev godkendt.
Læs bestyrelsens og panelernes skriftlige beretning nederst i referatet:
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse
Regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
a. Forslag til ændring af vedtægter samt ændring af organisation
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til ny organisering i Ringsted Erhvervsforum samt ændring af
vedtægter. Der blev stillet følgende spørgsmål til den nye organisering:
- hvordan kommunikeres netværkene ud til medlemmerne?
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Formanden svarede: via nyhedsbrevet ’Erhvervsnyt fra Ringsted’
- hvor skal man henvende sig med ide til netværk?
Formanden svarede: Der bliver et netværks kickoff arrangement den 17. april med oplæg om
netværkstankegangen. Her bliver den nye model og praktikken bag den drøftet. Bestyrelsen håber at rigtig
mange vil deltage i arrangementet.
- hvordan videreformidles resultater fra netværkene?
Formanden svarede: Der vil være afrapportering på Erhvervsforums generalforsamling og så opfordres de
enkelte netværk til at kommunikere deres budskaber og resultater via medierne og andre relevante kanaler.
Derefter var der afstemning ved håndsoprækning om vedtægtsændringen, som blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
a. Fra bestyrelsen Christian Pedersen og Jeanette Amdal
Genvalg
b. Suppleanter: Niels Elmhoff og Carsten Kronborg
Genvalg
8. Valg af revisor
Genvalg til Ecovis Bülow
9. Eventuelt
Intet til evt.

Godkendt af dirigent Vagn Sanggaard den 4. april 2013

Bestyrelsens skriftlige beretning for Ringsted Erhvervsforum 2012-2013
Bestyrelsen 2012-2013
•

Peter Terman Petersen, COWI (formand)

•

Kim Elfving, Midtsjællands Byggeservice (næstformand)

•

Christian Pedersen, Added Value Communication

•

Henrik Fuchs, Concare
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•

Jeanette Amdal, Ringsted Outlet

•

Suppleant: Niels Elmhoff, Reolux

•

Suppleant: Carsten Kronborg, Glud Vin

Panelerne
Igen i år har der været tre paneler, som har arbejdet med temaer i forlængelse af kommunens
erhvervspolitik.
Panel 1 – Erhverv & Uddannelse
Panel 2 – Handel, Kultur & Oplevelser
Panel 3 – Vækst & Iværksætteri
Bestyrelsen vil gerne takke for indsatsen i panelerne og takke de af medlemmerne, som har lagt et godt
stykke arbejde og kommet med gode idéer til udviklingen af erhvervslivet i Ringsted og Ringsted Kommune.
Årets aktiviteter
Bestyrelsen har holdt 10 møder og seminarer i det forgange år, og der er afholdt 20 panelmøder.
Derudover har vi kørt vores torsdagsbrunch ad flere omgange hos Bevola, Egen Vinding & Datter, KL Teknik
og hos COWI og vi har også næste torsdagsbrunch klar nemlig den 30. maj hos SB Enterprise. Vi har også
haft en række andre arrangementer bl.a. i vores CSR-netværk, hvor vi har holdt to større konferencer i
2012. Sammen med kommunen havde vi også en række aktiviteter under iværksætterugen i uge 46. Og så
måtte vi desværre aflyse vores fælles velkomstmøde for nye virksomheder i november pga. for få tilmeldte.
Fra bestyrelsens side vil vi overveje, om vi skal ændre konceptet for velkomstmødet fremover – og vi hører
gerne input til det.
Bevillinger – driftsaktiviteter
Lidt senere vil sekretariatet gennemgå regnskabet for 2012 og fremlægge budgettet for 2013, men jeg vil
her i beretningen gerne hæfte mig ved, at vi kommer ud af 2012 med et overskud på 97.000 kroner. Det er
naturligvis ikke bestyrelsen ambition, at REF skal være en pengetank, men 2012 har på flere måder været et
overgangsår, hvor vi i bestyrelsen har drøftet den fremadrettede strategi for REF, og derfor har vi ikke brugt
midler til større udviklingsprojekter, som vi fx har gjort tidligere omkring iværksætterhuset her og
udviklingen af byportalen ringstednu.dk. Pengene – lige omkring 100.000 kr. – er i 2012 brugt til solide
driftsaktiviteter som vore panelmøder, CSR-netværket, generalforsamlingen, et uddannelsestilbud for
detailhandlen og arrangementer for iværksættere i Uge 46.
Møder med Økonomiudvalget
Bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum holder løbende møder med Økonomiudvalget. Møderne med
Økonomiudvalget er Erhvervsforums direkte kontakt til det politiske niveau. Her drøfter vi konkrete
projekter, hvor politikerne har mulighed for at spørge ind til Erhvervsforums projekter. Men det er også
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her, vi har mulighed for at tilkendegive vores mening omkring og spørge ind til udviklingen af Ringsted
Kommune.
På generalforsamlingen sidste år fremlagde vi i bestyrelsen, at vi især ville drøfte to ting med
Økonomiudvalget på det møde, vi havde med dem i maj 2012.
1. At der skulle laves en helt konkret plan for, hvordan og hvornår dækningsafgiften i kommunen
sættes ned
2. At der skulle prioriteres midler til den bymidteplan, som ligger klar, så vi kan få udviklet bymidten
og sørge for liv i butikkerne
Begge punkter har Ringsted Kommune med i budgettet for 2013, og det er vi selvfølgelig meget glade for
fra bestyrelsens side. Ringsted Kommune har afsat to millioner kroner om året til udvikling af bymidten, og
disse penge yngler yderligere med statslige midler. Panelet for Handel, Kultur og Oplevelser har allerede
fået en præsentation af de overordnede planer for udviklingen af bymidten fra kommunen og kommet med
input til udviklingen af bymidten – og fra bestyrelsens side ser vi frem at REF fortsat bliver inddraget i
arbejdet med at udvikle bymidten. Bymidtens udvikling – fysisk, forretningsmæssigt og oplevelsesmæssigt –
er efter bestyrelsens mening vigtigt for alle, der driver virksomhed i Ringsted.
Omkring dækningsbidraget står der i Ringsted Kommunes budget, at når kommunens skatteindtægter igen
stiger, så skal pengene i størst muligt omfang anvendes til lavere skatter, grundskyld og dækningsafgift. I
dag opkræver Ringsted Kommune 10 promille i dækningsbidrag, hvilket giver en indtægt på omkring 40
millioner kroner. Når kommunens skatteindtægter igen stiger er der altså en politisk aftale om, at den
faktiske indtægt fra dækningsafgiften ikke må komme over disse 40 millioner kroner, og hvis den gør det,
skal dækningsbidrags-promillen sænkes. Fra bestyrelsens side ser vi selvfølgelig gerne, at dækningsafgiften
falder yderligere, men vi er glade for det klare politiske signal om, at kommunen ikke fremover skal have
stigende indtægter fra erhvervslivet fra dækningsafgiften.
I forhold til samarbejdet med Ringsted Kommune har vi intensiveret kontaktet med borgmester og
kommunaldirektør, så vi nu mødes omkring hver 6. uge for løbende at drøfte erhvervsudviklingen i
Ringsted Kommune. Og fra bestyrelsens side vil vi også gerne have en endnu tættere dialog med
Økonomiudvalget – både i forhold til konkrete emner omkring erhvervsudviklingen og fx når kommunens
erhvervspolitik skal revideres i 2014.
Erhvervsklima
Her i beretningen vil bestyrelsen gerne kommentere Dansk Industris årlige opgørelse af kommunernes
erhvervsklima. Ringsted gik i 2012 25 pladser frem på listen, så kommunen nu er placeret som den 32. mest
erhvervsvenlige kommune i landet. Ringsted ligger dermed i den øverste tredjedel af landets kommuner,
som DI kategoriserer som top-gruppen. Fra Erhvervsforums side har vi arbejdet aktivt sammen med
kommunen og Dansk Industri om at forbedre Ringsteds placering. I januar 2012 havde vi et fælles
arrangement, hvor vi identificerede fire hovedudfordringer for Ringsted på erhvervsområdet:
1) Tættere kontakt mellem uddannelser og virksomheder - og flere videnjob i Ringsted
2) Understøttelse af omstilling, nytænkning og netværk i virksomhederne
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3) Dialog med kommunen – herunder flere besøg hos virksomhederne i Ringsted
4) Ringsteds image ift. at tiltrække virksomheder

Fra Erhvervsforums side har vi arbejdet med alle fire udfordringer i løbet af 2012 gennem vores paneler,
nyetablerede netværk omkring fx CSR, nye virksomhedsbesøg gennem vores torsdagsbrunch og vores
deltagelse i et fælles branding-arbejde med kommunen. Jeg synes jo det er rart at konstatere, at REF’s – og
kommunens erhvervsarbejde - tilsyneladende er blevet bemærket hos DI, når kommunens erhvervsklima
bedømmes bedre. Jeg håber, at vi kan fastholde – og gerne forbedre – den placering, og fra REF’s side skal
vi bidrage til det også fremadrettet.
Ny organisation og vedtægtsændringer
I 2011-2012 arbejdede vi i bestyrelsen på en ny mission for Ringsted Erhvervsforum, og vi præsenterede
denne for jer ved generalforsamlingen i 2012. Vi har videreført arbejdet med missionen i år, og det er
baggrunden for, at vi ved generalforsamlingen præsenterer en ny struktur for Erhvervsforums arbejde og
foreslår, at Ringsted Erhvervsforums vedtægter ændres på generalforsamlingen.
Fra bestyrelsens side er vi meget tilfredse med de store initiativer, som REF's medlemmer gennem
engagement og ulønnet arbejde har været med til at igangsætte siden REF’s stiftelse for 7 år siden. Det er
store og varige initiativer som Sommer i Ringsted, Jul i Ringsted, Den Kreative Matrikel samt en række
andre initiativer og arrangementer til understøttelse af de lokale virksomheders udvikling. Ringsted
Erhvervsforum var godt tænkt tilbage i 2006, og fra bestyrelsens side håber vi også, at både de der deltager
på generalforsamlingen i dag, og den generalforsamling der om nogle år skal bringe REF videre et andet
sted hen, også vil tænke, at vi har tænkt os godt om nu med de ændringer vi foreslår.
Grundlæggende set, har vi i bestyrelsen spurgt os selv, hvordan Ringsted Erhvervsforum kan give størst
værdi til medlemsvirksomhederne. Vores arbejde går egentlig på to ben: Nemlig et ben, hvor vi i dialog med
kommunen påvirker udviklingen af Ringsted og rammerne for erhvervslivet i særdeleshed. Og så et ben,
hvor vi understøtter udviklingen i virksomhederne. Fra bestyrelsens side vil vi fortsat gerne have, at REF
skal arbejde med begge dele, men vi har følt et behov for at få tydeliggjort rollerne mellem bestyrelsen,
panelerne og de aktiviteter, vi i øvrigt har.
Samtidig har vi jo kunnet konstatere, at medlemstallet er faldet lidt de seneste år – og det er en udvikling,
som vi skal have vendt. Derfor mener vi fra bestyrelsens side, at vi skal have flere aktiviteter målrettet
udviklingen af medlemmernes virksomheder.
Som en udløber en af den nye organisationsmodel har vi i bestyrelsen også fundet det nødvendigt at
justere REF’s vedtægter, så det også her mere klart fremgår, hvad vi vil fokusere på fremover, og hvordan vi
vil gøre det.
Bestyrelsen vil gerne takke alle, der har gjort en indsats i Ringsted Erhvervsforum det seneste år. Det
gælder paneldeltagerne, det gælder alle der har deltaget i vores uddannelsestilbud og andre aktiviteter, og
så gælder det de virksomheder, der har åbnet dørene for os i årets løb.
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Panelernes skriftlige beretning
Panel 1 – Uddannelse og Erhverv
Panelet har arbejdet med fokus på 2 områder indenfor ungefokus:
•

Unge – uddannelse/job

•

Efter- og videreuddannelse

Unge:
Tog sin begyndelse i at ønske om, at der skete yderligere for at gribe de unge der ikke har motivationen
eller mister den ift. uddannelse og job.
Vi var gennem en afklaringsproces – hvad er der af gode erfaringer rundt omkring i landet (diverse
undersøgelser og projekter)?, hvad gør vi allerede konkret i Ringsted (herunder et dialogmøde med
ungeenheden her i Ringsted), hvad er barriererne for virksomhederne tager mod praktikanter og elever?
Afklaringsprocessen og samarbejdet med Ungeenheden ledte os til, at der her i Ringsted er godt fat i at løse
udfordringerne – på skolerne og i ungeenheden. Og via to nye projekter, der tager afsæt i den viden og de
erfaringer der allerede er gjort rundt omkring i landet. Et regionalt projekt: Flere Mønsterbrydere og på
lokalt basis: Youthturn
” Youtthurn”: Lokalt projekt på Ringsted produktionshøjskole for 20 unge gennem 2 år – Lokale
virksomheder, der gerne vil støtte op om projektet ved at være praktik plads for en ung i mindst 4 uger eller
bare interesseret i at høre mere kan kontakte Troels Brandt fra Produktionshøjskolen.
Panelet har arbejdet med fokus på 2 områder indenfor efter- og videreuddannelse:
•

Unge – uddannelse/job

•

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse:
Forløb for Håndværksmestre og Svende.
Afvikles som 3 fyraftenmøder – sidste mødegang 18. april.
7 virksomheder er repræsenteret med 12 deltagere.
Fokus på det mersalg der kan ligge i at skabe gode loyale kunder, der også bliver ambassadører for nye
kunder.
Kort videregående uddannelse (KVU):
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Grundtanken er oprettelse af KVU i Ringsted. Ringsted kommune skaber bund ved at forpligte sig til at
melde deltagere til de udbudte hold.
Status er kommunen skal melde ind på fag – det afventer den nye organisationsmodel udrulles, for lederne
kan vælge fag. Så forhåbentlig start januar 2014.
Panel 2 – Kultur, Handel og Oplevelser
Panelet arbejder med tematikker indenfor to områder:
•

Ringsted som handels og oplevelsesby

•

Bymidteudvikling

Ringsted som handels- og oplevelsesby
Indenfor temaet ”Ringsted som handels og oplevelsesby” arbejder panelet både med udvikling af
oplevelseskoncepter og med markedsføring af Ringsted som handels og oplevelsesby:
1) Udvikling af oplevelseskoncepter – Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted er født i panelet for flere år
siden – panelet fungerer stadig som sparringspartner for de to oplevelseskoncepter. I dette panelår
er der kommet et nyt koncept med i ”familien” – efterårsferie i Ringsted – med aktiviteter for børn i
Kærhave Skov og i Ringsted Hallerne og en masse gode shoppingtilbud i bymidten og i Ringsted
Outlet.
2) Markedsføring af Ringsted som handels- og oplevelsesby
•

Panelet har givet sparring til Ringsteds nye citybrand ”Ringsted – midt i mulighederne” og
flere af panelets medlemmer sidder med i styregruppen omkring det nye brand. I
forbindelse med ”efterårsferie i Ringsted” brugte Handelsstandsforeningen og Ringsted
Outlet det nye brand i deres markedsføring (se billede).

•

Panelet har drøftet forskellige modeller for markedsføring af events ved indfaldsvejene til
Ringsted. Ringsted Kommune arbejder videre med ideen i samarbejde med deltagere fra
panelet.

•

Panelet har også drøftet mulighederne for at udvikle en Ringsted app til besøgende og
turister i Ringsted. I forbindelse med en ny udgave af turismehjemmesiden visitringsted.dk
er der kommet et format, der er lettere at tilgå fra smartphones og tablets. Behovet for
digital information er derfor til en vis grad blevet dækket denne vej.

•

Panelet har løbende drøftet byportalen ringstednu.dk og kommet med input til den gruppe
fra panelet, der har kontakt til Sjællandske vedrørende sitet. Der er desværre ikke sket den
udvikling på sitet, som panelet havde håbet, men det er et fortsat håb, at der vil blive
arbejdet med udviklingen af sitet, så det kan blive den foretrukne digitale indgang til
handels- og oplevelsesbyen Ringsted.
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Bymidteudvikling:
Panel 2 har været sparringspartner for Ringsted Kommune i forbindelse med bymidteudviklingen. Vi er
løbende blevet orienteret om planerne for arbejdet med udviklingen af bymidten og er kommet med input
til arbejdet. Vi er glade for, at vi er med i denne proces og ser frem til, at Ringsted Erhvervsforum fortsat
bliver en vigtig sparringspartner, når arbejdet med bymidten bevæger sig fra de overordnede planer til
mere konkrete projekter. Og så glæder vi os ikke mindst til at se resultaterne løbende, som projekterne
realiseres.
Ny organisation i Ringsted Erhvervsforum
I panel to synes vi den nye organisering bl.a. giver nogle gode muligheder for at opstarte fokuserede
netværk indenfor forskellige tematikker. Vi vil gerne tage initiativ til et netværk med fokus på brugen af
sociale medier.
Panel 3 – Vækst og Iværksætteri
Panelet har arbejdet med oprettelsen af et netværk for CSR blandt virksomhederne i Ringsted. Det har budt
på spændende aktiviteter og workshops. Panelet glæder sig over den store interesse og det engagement,
der ligger i netværket.
Panelet har også arbejdet med at udvikle et pilotprojekt for et investornetværk.
Et netværk hvor lokale personer, med ledig kapital og med interesse i at investerer i lokale virksomheder,
og virksomheder, med behov for vækstkapital, kunne mødes i en tryg ramme. Og gennem en
faststruktureret proces blive præsenteret og guidet, også gennem den juridiske del af et eventuelt
investeringssamarbejde.
Vi indgik et samarbejde med Væksthus Sjælland og de lavede en ansøgning til Vækstforum.
Desværre var det Vækstforums sekretariats vurdering, at investornetværk ikke var et initiativ, der kan
støttes med regionale midler fra Vækstforum.
Idéen omkring et investornetværk vil REF arbejde videre med og se om der ikke kan findes anden form en
den Vækstforum har afvist.
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