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Bestyrelsens beretning til årsmødet 2020
 Indledning.
Velkommen til årsmøde/generalforsamling i Foreningen Forum Vojens. Selv om det nu er 5. gang, vi
holder årsmøde, er Forum Vojens stadig en ung forening med en struktur, der måske kan være vanskelig
at gennemskue og markedsføre. For at undgå mere bureaukrati end højst nødvendigt er vores
medlemskreds defineret meget åbent: Bor man i lokalområdet (eller repræsenterer man en virksomhed
el. lign, der virker i området), så er man medlem med de rettigheder, det giver, hvis blot man lader sig
registrere på den årlige generalforsamling. Vi fører intet medlemskartotek og kan derfor kun henvende
os til medlemmerne via de offentlige informationskanaler, vi har. Derfor er vi rigtig glade for, at I viser
jeres interesse for foreningens arbejde ved at være kommet i aften.
 Dette årsmøde er anderledes. Pga. Coronaen kunne det ikke afholdes den 19. marts som planlagt og
inden udgangen af marts måned, som vedtægterne foreskriver. Beretningen har derfor måttet
omskrives og dækker en periode på ca. halvandet år.

 At Coronaen ikke alene har haft negative konsekvenser for foreningen, er et paradoks, jeg vender
tilbage til.
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 Årets gang.
 Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og
2 suppleanter, der også deltager i møderne. Desuden bliver kommunens landdistriktskoordinator
Bitten Jensen og de lokalt valgte politikere Marie Skødt, Preben Holmberg, Finn Lykkeskov og senest
også Lene Bitsch Bierbaum inviteret med til møderne for at få samlet og spredt så megen tværgående
viden om tingene som muligt. Derudover har bestyrelsesmedlemmer repræsenteret foreningen i
mange sammenhænge på talrige møder med samarbejdspartnere i årets løb.
 Forum Vojens har hidtil haft ”Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser” som
virkeområde. Derfor har vi kunnet behandle ansøgninger om støtte til formål i både Vojens, Jegerup og
Skrydstrup. Da Jegerup og Skrydstrup også er landdistrikter med mulighed for at søge midler fra
landdistriktspuljen, har kommunens økonomiudvalg den 19. august 2019 besluttet, at de fremover kun
kan søge støtte i Landdistriktsudvalget og ikke længere søge de midler, der disponeres af Forum
Vojens. Som konsekvens af denne beslutning fremsætter bestyrelsen i aften forslag til en mindre
ændring af Forum Vojens´ vedtægter.
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 Resultater.
 Forum Vojens har store planer, der ikke lige lader sig realisere fra den ene dag til den anden. Som frivillig
er det nødvendigt at være både tålmodig og stædig! Det er slet ikke sikkert, at alting lykkes. Og det er ikke
nok at have gode ideer, hvis man ikke selv vil være med til at gøre dem til virkelighed.

 Synlige resultater er imidlertid vigtige for at gøre det sjovt at være frivillig, og med en beretningsperiode
på halvandet år, er statuslisten over projekter, hvor Foreningen har haft en finger eller mere med i spillet,
heldigvis lang:
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•

FV har installeret lys i jernbanetunnellen i hovedgaden

•

FV har i samarbejde med Vojens Hallerne fået udarbejdet et forslag inkl. økonomioverslag til udbygning af
Vojens Svømmehal med et terapibassin

•
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•

FV har organiseret affaldsindsamling som led i en landsomfattende kampagne

•

FV har støttet en event i Rådhuscentret i forbindelse med speedway-Grand Prix i september

•

FV har etableret fast strømforsyning i Rådhuscentret, så det bliver lettere for butikker, foreninger osv. at
lave udendørs arrangementer i centret. Desuden har FV udarbejdet og offentliggjort en vejledning til
arrangører
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•

FV har genskabt kælkebakken ved Billundhøj – hvor der desuden er indhegnet et naturområde, der
afgræsses af Galloway-kvier

•

FV har bidraget til forbedring af julebelysningen gennem byen
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•

FV har bidraget til finansiering af nybyggeri af omklædnings- og baderum ved Skrydstrup gamle skole

•

FV har lagt 2.000 påskeliljeløg til forskønnelse af byen
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•

FV har støttet Povlsbjerg Aktivitetscenter, der arbejder på en renovering af haven foran centret

•

FV har støttet etablering af offentlig adgang til vand og toilet i fritidscentret (Overgårdsvej 19) til glæde
for de mange, der bruger området til forskellige formål
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•

FV har sammen med Haderslev Kommune skabt et indholdsmæssigt og økonomisk grundlag for
renovering af pladsen foran Østergadecentret. Projektet er p.t. ved at blive ført ud i livet

•

FV har efter adskillige forgæves forsøg fået Haderslev Kommune til at afsætte midler til renovering af
Odins Plads. Arbejdet udføres i 2020-21
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•

Som led i udvikling af infrastrukturen i byen har FV udarbejdet ”Idégrundlag til et sammenhængende og
trygt stisystem i Vojens” og sendt det til kommunen

•

FV har drevet en omfattende informationsindsats via hjemmesiden https://vojens.dk med
arrangementskalender samt opbygning af en Facebookside, der har flere end 3.100 følgere
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 Sidstnævnte informationsindsats vil jeg gerne sige lidt mere om. Arbejdet i Forum Vojens har gjort det
tydeligt, at mange borgere ved for lidt om lokalområdet og dets mange aktivitetsmuligheder. Mange
holder ikke avis og får derfor fortrinsvis deres viden fra sociale medier, der sjældent er lokale. Derfor
bruger Forum Vojens megen tid på at samle og sprede viden om aktiviteter og faciliteter i Vojens og
omegn – ja, faktisk i det meste af den tidligere Vojens kommune. Det er typisk frivillige arrangører, der
sørger for, at der sker noget i lokalområdet, og Forum Vojens vil gerne hjælpe med at gøre flere borgere
til medlevende publikum eller aktive brugere – også på steder, hvor de ikke plejer at komme.
 Ovennævnte resultater er ikke Forum Vojens´ fortjeneste, alene. Tak til alle, der har hjulpet på den ene
eller anden måde! Det gælder også Haderslev Kommune, der har været en uundværlig, til tider bøvlet,
men også rigtig god samarbejdspartner.
 I øvrigt er der også sket andre udmærkede ting i Vojens – f.eks. ved privat foretagsomhed og helt uden
Forum Vojens´ involvering. Derfor tror vi på effekten af en fælles indsats – og på, at det kan nytte at
skubbe på en positiv udvikling!
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 Gribe chancen, når den byder sig. Selv om Forum Vojens har planer og prioriteringer må vi erkende, at
det ofte er andre, der prioriterer for os. I så fald har vi den holdning, at hvis der byder sig muligheder for
udvikling af lokalområdet i tråd med Forum Vojens´ formål, er vi klar til at gribe chancen.
 Renovering af Odins Plads er et eksempel på et projekt, som længe var gået i stå, men som pludselig blev
politisk muligt. Medvirkende årsager var en række faktorer som Corona med ophævelse af kommunernes
anlægsloft og opfordring til fremrykning af offentlige af anlægsopgaver, samt en ny aftale om kommunal
udligning.
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 Hvad kan vi lære af det, der ikke lykkes?
 Det er desværre ikke alle planer, vi er lykkedes med. I nogle tilfælde skyldes det mest en undervurdering
af det faktum, at ”ting tager tid”. Så måske lykkes det næste år eller… I andre tilfælde skyldes det, at
modstanden fra andre interessenter er for stor, eller at Forum Vojens ikke alene har kræfterne til det. Det
kan også skyldes, at nødvendige samarbejdspartnere, der kunne hjælpe os videre, ikke har den samme
interesse i en projektidé som Forum Vojens. Derimod er det sjældent, at økonomien er den eneste grund
til manglende resultat. Og så alligevel. Men her tænker jeg især på tomme bygninger og lejemål, hvor det
er private investorer, der må træde til, hvis der skal komme gang i udviklingen.
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 Aktuelle og kommende projekter.
 Infrastruktur. Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens. FVs forslag vil sammen med andre forslag indgå i arbejdet med
en stiplan for Haderslev Kommune, som forventes forelagt kommunens Udvalg for Plan og Miljø i løbet af efteråret 2020.
 Udsigtsplads. Et andet projekt fra Masterplanen for Vojens midtby er opsætning af en udsigtsbænk på det grønne område
mellem LIDL og Vestergade. Det er aftalt med vejmyndighed og driftsafdeling, at vi i første omgang vil lave en midlertidig
løsning som forsøg. Så vil vi undersøge, om tilbuddet bliver brugt, inden vi laver en mere permanent løsning.
 Træplantning i anledning af genforeningsjubilæet.
 Organisering. Når man ser de lokale foreningers mange udfordringer med økonomi, rekruttering af medlemmer, rekruttering af
frivillige, hvor store krav der stilles fra banker og offentlige myndigheder osv. er det nærliggende at forestille sig en enklere
organisering af lokalområdets mange aktiviteter – under færre hatte – til aflastning og professionalisering.
 Er det muligt? Er foreningerne interesseret? Hvem skal tage initiativet? Forum Vojens vil gerne være med, hvis der er interesse
for en sådan omstilling.
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 Op ad bakke, eller…
 Der er masser af store opgaver, især med infrastrukturen, som Forum Vojens gerne vil have løst, men hvor
det på forhånd ser umuligt ud. Grunden til, at vi fortsætter arbejdet – også når det er imod alle odds – er,
at vi faktisk opnår resultater. Desuden anser vi det for vigtigt, at lokalområdet er synligt og repræsenteret
for at sikre os maksimal indflydelse. Og så længe Haderslev Kommune støtter arbejdet økonomisk, tager
vi det som udtryk for, at kommunen har interesse i aktive medborgere, frivillig indsats og et organ, der
kan repræsentere Vojens som centerby. Vi kan tillige med stor tilfredshed notere, at kommunen er
begyndt at bruge materiale udarbejdet af FV i den administrative og politiske proces. Det gælder f.eks.
Masterplanen for Vojens midtby (2017), der både danner baggrund for ændringerne af Odins Plads og
indgår som baggrundsmateriale for udarbejdelsen af næste udgave af kommuneplanstrategien.
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 Afslutning.
 Dybest set handler det om at undgå, at ting går i stå. Det er nødvendigt, at Vojens fortsat udvikler sig. Jo
flere frivillige kræfter, desto større er chancen for, at der kan skabes forbedringer, selv om nogen skulle
blive trætte og utålmodige undervejs.

 Tak til Haderslev Kommune og P.J. Schmidt Fonden for økonomisk støtte. Tak til de borgere, der giver en
hånd med, når vi kalder. Tak til jer, der er mødt op i aften. Tak til de samarbejdspartnere, der er med til at
få ting til at ske. Tak til lokalpressen for dens interesse og bevågenhed – og tak til hele bestyrelsen inkl.
suppleanter, lokalt valgte politikere og kommunens kontaktperson til Forum Vojens,
landdistriktskoordinator Bitten Jensen.
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