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Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til Forum Vojens' første årsmøde - eller skulle jeg nærmere kalde det et halvårsmøde godt og 
vel, da vi jo først blev stiftet for 7 måneder siden - den 2. september 2015. 
 
Det har været nogle hektiske første 7 måneder. Man kan vel godt sige at hverdagen meldte sig efter de 
euroforiske dage med visionsarbejde, fremlæggelse overfor byrådet og stiftende generalforsamling. 
 
Vi skulle have en række formaliteter, strukturer og processer på plads. Konstituering, forretningsorden, 
regnskabsstruktur, økonomistyring, rekvisitionssystem for bevillinger, kommunikation, hjemmeside, 
registrering i CVR-registret, oprettelse af bankkonto, nemID, e-post og hvad enhver veldrevet forening 
ellers skal have på plads. 
 
Vi skulle have fastlagt, hvorledes formålsparagraffen skal udmøntes i praksis og hvilken rolle vi dermed skal 
spille. Her måtte vi en tur tilbage i tiden, hvor vi identificerede to fundamentale grunde til oprettelsen af 
Forum Vojens. 
 
For det første kommunalreformen, hvor byen ikke længere er bredt repræsenteret med en politisk ledelse 
og kommunal forvaltning. Den er rykket til Haderslev. Ikke dermed sagt, at der ikke er en række 
organisationer i form af borgergrupper, foreninger og virksomheder, der hver især repræsenterer byen i en 
eller anden sammenhæng - men der er ikke længere noget, der repræsenterer byen og dens opland bredt, 
samlet og langsigtet. Det gælder overfor Byråd og forvaltning såvel som overfor resten af omverdenen. 
 
For det andet udviklingen de senere år med tab af arbejdspladser, tomme bygninger og butikslokaler ned 
gennem byen osv. En udvikling, der affødte Helhedsplanen Vision Vojens og behovet for en forening, der 
kunne arbejde for dens gennemførelse de kommende mange år. 
 
Et arbejde, der ikke alene bygger på kommunale bevillinger, men på vækst og visioner med henblik på at 
tiltrække investorer, skatteborgere, erhvervsudvikling mv. hvilket vi ser som forudsætninger for, at visionen 
kan genneføres. 
 
Eller kort og godt kogt ned til, at "Forum Vojens er en forening, der på vegne borgere, foreninger og 
virksomheder har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og 
bosætningsby." 
 
Vi skulle have organiseret vores virke. Det er urealistisk at forestille sig, at en håndfuld ildsjæle i en 
bestyrelse vil være i stand til egenhændigt af gennemføre en så omfattende plan som Helhedplanen Vision 
Vojens med veje, stier, skoler, haller, erhvervsudvikling osv. osv.  
 
Så hvordan sikrer vi, at tingene sker? Løsningen er blevet, at vi ud over at sætte projekter og aktiviteter i 
gang også ser os som katalysatorer for de kræfter og aktiviteter, der allerede arbejder på at trække 
udviklingen i den rigtige retning - at facilitere og støtte dem - også gerne økonomisk, hvis det er 
nødvendigt. 
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Vi har hørt kritikken af, at der ikke rigtigt sker noget. Men jeg tror det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken 
rolle Forum Vojens i bund og grund skal spille. 
 
Vores primære rolle er at få vendt en skæv udvikling og gennemført en vision. En langsigtet plan, der skal 
styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Dette sker ikke fra den ene 
dag til den anden. Dette vil ikke være særlig synligt i dagligdagen. Og det kommer til at tage tid - lang tid. 
 
Men vi er i gang. Vi har nedsat et kommunikationsudvalg, der skal arbejde på at få en hjemmeside for hele 
byen op at køre. Vi har en projektgruppe, der arbejder med en helhedsplan for halområdet. Vi har sat fokus 
på en forskønnelse af Rådhuscentret og kan oplyse, at Haderslev Kommune påbegynder en tiltrængt 
asfaltering allerede i år. Om det var sket alligevel skal være usagt, men faktum er, at det sker. Vi sidder med 
i en projektgruppe, der skal udfærdige en detailhandelsstrategi for Haderslev Kommune. Vi har en 
projektgruppe, der sammen med DSB skal udarbejde og gennemføre en helhedsplan for 
banegårdspladesen og -bygningen. Vi nedsætter nu en arbejdsgruppe med ansvar for at få gennemført en 
arkitektkonkurrence for midtbyen. Mange gode kræfter vil sætte Vojens på landkortet indenfor 
motorsport, hvilket vi sammen med Haderslev Kommune er ved at få organiseret. Vi følger diskussionerne 
om de grønne områder i Billundkvarteret, bl.a. fordi pæne boligområder er en forudsætning for, at en by er 
attraktiv at flytte til, bo og leve i - mens misligeholdte grønne områder og diskussioner om hvem der skal 
betale sender et andet signal. Og flere projekter og aktiviteter bliver sat i søen. 
 
Men alt det her kan jo godt lyde lidt abstrakt og langsigtet. Og vi er også godt klar over, at der skal ske 
noget borgernært og synligt på kort sigt.  
 
Derfor har vi netop besluttet at etablere et forum for aktivitetsgrupper under Forum Vojens, hvor borgere 
eller grupper af borgere med ambitioner om at gøre noget aktivt for byen kan få støtte og opbakning. Og 
det er nok især her, at de 900.000 kr. vi har fået bevilget af Haderslev Kommune for 2016 kommer ind i 
billedet. Vi er åben overfor gode ideer, man gerne vil have opbakning til. De primære krav er, at det er 
borgernært og synligt, har interesse for en bredere kreds af borgere og ikke kun for gruppens egne 
medlemmer, bidrager til at gøre byen attraktivt at bo og leve i, og ikke kan kategoriseres som en kommunal 
serviceopgave. 
 
Dette var i store træk hvad vi har sat i værk det seneste halve års tid. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et 

godt og konstruktivt arbejde med at få løbet foreningen i gang. Vi er klar og jeg glæder mig til at vi for alvor 

kan begynde at se på visionerne den kommende tid. En stor tak skal også lyde til Haderslev Kommune for 

deres opbakning - økonomisk såvel som inddragelsen af os i den kommunale planlægning. Og sidst, men 

ikke mindst skal der lyde en rigtig stor tak til de mange ildsjæle, der har lagt og fortsat lægger en stort 

arbejde i foreningens aktiviteter og projekter. Uden deres indsats lader dette her sig ikke gøre.  

 
  
 


