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Ekstraordinær generalforsamling i foreningen REG LAB foregår onsdag den 12.
december 2018 kl. 13.30 i Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
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Endelig dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Godkendelse af ændring i vedtægterne
• Ændring af kontingenter
Referat fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil blive offentliggjort via
nyhedsbrev til samtlige medlemmer og gjort tilgængelig på www.reglab.dk.
Den ekstraordinære generalforsamlingen holdes i forlængelse af REG LABs
bestyrelsesmøde. Alle individuelle medlemmer er velkomne til at deltage. De
udpegede kontaktpersoner i medlemsorganisationerne er stemmeberettigede.
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.
På hjemmesiden http://reglab.dk/om-reg-lab/okonomi-og-organisering/ kan følgende
relevante dokumenter findes:
• Denne dagsorden med bilag
• Foreningens vedtægter
Pva. Thomas Alslev Christensen, Bestyrelsesformand

Bilag: Godkendelse af ændring i vedtægter, kontingentsatser 2019

Ekstraordinær generalforsamling 2018
Dagsordenens pkt. 2. Godkendelse af ændring i vedtægter
Som en konsekvens af den nye erhvervsfremmelov, hvor regionerne afskæres fra at drive
direkte erhvervsudvikling indstiller bestyrelsen, at REG LABs vedtægter præciseres
således at REG LABs formålsbeskrivelse både rummer erhvervsudvikling og regional
udvikling i øvrigt.
Forslag til ændring af vedtægter:
Pkt. 2.1 i vedtægterne under formål og virksomhed står der (
http://reglab.dk/media/8885/vedtægter%20131008.pdf): REG LABs formål er at bidrage til
videnopbygning, inspiration og kompetenceudvikling blandt alle, der arbejder med
regional erhvervsudvikling.
Det indstilles til at ændres til:
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REG LABs formål er at bidrage til videnopbygning, inspiration og kompetenceudvikling
blandt alle (national, regionalt og lokalt), der arbejder med erhvervsudvikling og udvikling i
øvrigt.
Videre står der under pkt. 2.2.:
REG LAB fungerer som et fælles, regionalt vækstlaboratorium, der skal skabe grundlag
for, at staten, kommuner, regioner, videninstitutioner, brobyggere m.fl. kan udvikle
konkurrencedygtige initiativer og rammebetingelser i en tid, hvor de regionale
vækstbetingelser spiller en større og større rolle.
Det indstilles til at ændres til:
REG LAB fungerer som et fælles vækstlaboratorium, der skal skabe grundlag for, at
staten, kommuner, regioner, videninstitutioner, brobyggere m.fl. kan udvikle
konkurrencedygtige initiativer og rammebetingelser i en tid, hvor vækst- og
udviklingsbetingelser spiller en større og større rolle.
Under pkt. 3.1 står der:
Alle offentlige, halvoffentlige og private aktører inden for regional erhvervsudvikling kan
blive medlem. De primære målgrupper er ministerier, regioner, kommuner,
videninstitutioner, brobyggende organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsråd samt
private virksomheder, der engagerer sig i regional erhvervsudvikling.
Det indstilles til at ændres til:
Alle offentlige, halvoffentlige og private aktører inden for regional erhvervsudvikling og
udvikling i øvrigt kan blive medlem. De primære målgrupper er ministerier, regioner,
kommuner, videninstitutioner, brobyggende organisationer, erhvervsorganisationer,
erhvervsråd, fonde samt private virksomheder, der engagerer sig i regional
erhvervsudvikling og udvikling i øvrigt.
Dagsordenens pkt. 3 Ændring af kontingenter
For 2018 gælder følgende kontingenter
(kr. pr. år, ex. moms):
Regioner
Ministerier og styrelser
Kommuner
Kommunesamarbejder, 1. kommune
- For hver af de øvrige kommuner
Universiteter og professionshøjskoler
Organisationer
Væksthuse
Virksomheder
Erhvervsråd (uden for kommunal administration)
Erhvervsskoler
Klyngeorganisationer

150.000
125.000
30.000
35.000
10.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Det indstilles, at kontingenterne for regionerne for 2019 og fremefter reduceres til 50.000
kr. som en konsekvens af lov om erhvervsfremme. Herudover indstilles det, at
væksthusene, som fra 2019 omdannes til erhvervshuse, kontingent øges til 15.000 kr. som
2
REG:LAB ER DANMARKS FØRENDE NETVÆRK OG TÆNKETANK FOR REGIONAL ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME. REG:LAB ER EN 100%
MEDLEMSFINANSIERET OG UPOLITISK FORENING MED OVER 100 MEDLEMSORGANISATIONER PÅ TVÆRS AF STAT, REGIONER, KOMMUNER, ERHVERVSRÅD,
UDDANNELSESINSTITUTIONER, KLYNGEINITIATIVER OG VIRKSOMHEDER MED ET FÆLLES ØNSKE OM AT STYRKE ERHVERVSUDVIKLINGEN I DANMARK

3

en konsekvens af deres større rolle jf. lov om erhvervsfremme. Kontingentet tæller både
for det enkelte erhvervshus samt deres tilknyttede filialer. Fonde er en ny kategori, hvor
det indstilles at deres årlige kontingent skal udgøre 50.000 kr.
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