
FORUM VOJENS 

 

Foreningen Forum Vojens stiftet 16. september 2015 
Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. 

Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune. 

 

31. marts 2017 

Referat fra årsmøde 2017 den 30. marts 2017 

 

1. Valg af dirigent. 

Jens Felber blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (Se efter pkt. 9) 

Før beretningen var der lejlighed til at se en udstilling og præsentation af de helhedsplader og 

andre aktiviteter, som Forum Vojens har stået får eller støttet gennem 2016. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

Alle aktiviteter er finansieret af de midler Haderslev Kommune har bevilget og betalinger er 

foregået via kommunen Se bilag for udførligt regnskab over de bevilgede midler.  

Foreningsregnskabet har ikke haft nogen posteringer og er derfor et nul regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af forslag til budget. 

Bestyrelsen fremlagde et budget over hvordan de bevilgede midler i 2017 forventes anvendt. 

Budget blev taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

Bestyrelsen lagde ikke op till, at der betales kontingent for at være medlem af foreningen. 

Dette blev godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag til behandling. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen er  

Karl Posselt – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Teis Melcher – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Solveig Larsen – modtog genvalg – blev genvalgt. 

På valg til suppleanter er 

Anne-Marie Hundebøl – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Asta Freund – modtog ikke genvalg. 

Lisa Nielsen blev valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg til revisorer er 

Trine Christensen – modtog ikke genvalg. 

Torben Rostgaard Sørensen – modtog ikke genvalg. 

Marie Skødt og Jens Felber blev valgt. 

På valg til revisorsuppleant er 

Grete Elise Melcher – modtog genvalg – blev genvalgt. 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev opfordret til at bestyrelsesreferater m.v. bliver synlige. Bestyrelsen arbejder på, at 

alt hvad foreningen arbejder med bliver offentliggjort på www.forumvojens.dk. 

Roll-ups fra udstillingen bliver udstillet i egnede tomme butiksvinduer i byen. 

Der var 60 deltagere på Forum Vojens årsmøde 
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30. marts 2017 

 
Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til Forum Vojens' andet årsmøde - og det første hele år efter foreningen grundlæggelse, og 
hvor vi i det forgange år for alvor har udfyldt de to fundamentale roller, foreningen skal spille. 
 
Den ene rolle er at repræsentere byen og dens opland bredt, samlet og langsigtet. Det gælder overfor 
Haderslev Kommune såvel som overfor resten af omverdenen. Det synes jeg er lykkedes. Vi spiller en 
meget central rolle, når forhold omkring Vojens sættes på dagsordenen og vi påkalder os megen 
opmærksomhed og respekt i byråd, forvaltning og øvrige interessenter omkring Vojens - herunder også fra 
mediernes side, som ofte og meget synligt refererer vores synspunkter og aktiviteter. Vi bliver anset som en 
klar og legitim repræsentant for byen og en af vores fornemste opgaver bliver at sikre, at vi også fremover 
er denne tillid værdig. 
 
Den anden rolle er på vegne borgere, foreninger og virksomheder at styrke og synliggøre Vojens som 
attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Denne rolle udspringer af Helhedsplanen Vision Vojens, der 
har til formål at definere byens fremtidige rolle og få skabt noget vækst og udvikling. Denne opgave er 
straks noget mere langhåret, men Rom blev som bekendt heller ikke bygget på én dag. Vi ved, at 
gennemførelsen af Helhedsplanen Vision Vojens vil tage år og ikke dage, hvilket jo også er en af de 
væsentligste årsager til grundlæggelsen af Forum Vojens. 
 
Men vi er kommet godt i gang. Vi har fået udfærdiget en helhedsplan for halområdet - der ud over sport og 
fritid også skitserer opførelsen af en ny skole til erstatning for de to gamle. Vi har fået udfærdiget en 
masterplan for midtbyen. Vi har repræsenteret Vojens i udfærdigelsen af Haderslev Kommunes nye 
detailhandelsstrategi. Vi er i dialog med DSB omkring banegårdsbygningen. Vi har fået udfærdiget en 
strategi for motorsportens udvikling i Vojens. Endelig er vi i forbindelse med detailhandelsstrategien og en 
dialog med Haderslev Kommune om konkrete projekter begyndt at skitsere den fremtidige udvikling 
omkring Rådhuscentret.  
 
Men ét er planer og strategier. Noget helt andet er at projektere og gennemføre dem. Det kræver 
kompetencer og ressourcer - økonomiske såvel som faglige - som en forening som vores ikke er i besiddelse 
af eller har råderet over. Hvis vi skal tage noget helt dagsaktuelt vil det jo også være helt urealistisk at 
gennemføre Jomfrustiprojektet i Haderslev baseret alene på foreningsengagement og frivillig arbejdskraft. 
Opgaven er ganske enkelt for stor og for kompleks. Vi glæder os naturligvis også over, at der trods alt er 
godt gang i en positiv udvikling, herunder med investeringerne i Brdr. Grams bygninger, boligforeningen af 
1943, LIDL på godt og ondt, lufthavnen mv. En opgradering af Vojens Speedwaycenter står måske også 
overfor et gennembrud. Men vi vil i 2017 alligevel fokusere på også at få løbet gennemførelsen af "vores" 
langsigtede planer i gang såvel som at planlægge de næste. 
 
Et andet område omkring styrkelsen og synliggørelsen af Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og 
bosætningsby er de "hurtige", synlige og borgernære aktiviteter og projekter. I 2016 afsatte vi 400.000 kr. 
til formålet og i 2017 afsætter vi 650.000 kr.  
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Kriterierne for at en gruppe borgere eller en forening kan få bevilget tilskud fra denne pulje er: 
- at midlerne kan fungere som en katalysator for yderligere finansiering (dvs. at vi som udgangspunkt 

ikke kommer med det hele) 
- at det er borgernært og synligt 
- at det har interesse for en bredere kreds af borgere og ikke kun for gruppens egne medlemmer 
- at det bidrager til at gøre byen attraktivt at bo og leve i 
- at det ikke kan kategoriseres som en kommunal serviceopgave. 

 
Men vi er lidt udfordret på projekter fra ildsjæle, der brænder for at gennemføre dem. Årsagen er, at den 
slags kræver rigtig megen tid, energi og fokus. Det tror jeg, at alle der bidrager med frivilligt arbejde i byens 
mange foreninger kan nikke genkendende til. 
 
Men det er et problem, vi skal have løst. Derfor forsøger vi at få etableret en stående aktivitetsgruppe med 
en leder i spidsen - alt sammen på frivillig basis - som vil få ansvaret for at få de synlige og borgernære 
aktiviteter organiseret og gennemført. Dels med henblik på at støtte de frivillige, der gerne vil i gang med 
nogle borgernære og synlige projekter, dels for selv at løbe nogle i gang. Desværre indtil videre uden held. 
Men vi går efter at få denne aktivitetsgruppe på plads i år og jeg tror også på, at det vil lykkes. Vi er 
overbeviste om, at en frivillig og engageret indsats på synlige og borgernære projekter vil blive bredt 
anerkendt og respekteret. 
 
Men det har dog ikke stået helt stille på den front. Vi har bidraget til nogle meget synlige og værdifulde 
projekter drevet af ildsjæle her i byen, der virkelig brænder for det, de arbejder med. Vi har fået etableret 
petanquebane, bænke og duftbede i samarbejde med Sundhedscenteret. Vi har bidraget med 
slutfinansieringen af VBI's kommende kunstgræsbane. Vi har bidraget med finansiering til etabling af 
shelters og bålhytte ved spejdercentret ved Billundsøerne - faciliteter, der også stilles til rådighed for 
borgere, hærvejsvandrere og andre friluftsmennesker, der gæster byen. Vi har fået hjemmesiden Vojens.dk 
op at køre. Og flere projekter er på vej - men vi kunne som sagt godt bruge en frivillig koordinator, der 
sammen med os vil lægge sine gode kræfter i at organisere, supportere og drive disse borgernære og 
synlige aktiviteter. 
 
Dette er i store træk hvad vi har fået løbet i gang og til dels gennemført det seneste års tid. Det er i den 
sammenhæng altid svært at fremhæve en fremfor de mange andre, der også har fortjent det - men det 
glæder mig, at byens borgere også har kvitteret for dette ved at kåre vores sekretær Teis Melcher som 
årets Vojensborger 2016 - blandt andet for hans meget store og engagerede indsats for Forum Vojens.  
 
Vi finder, at vi med denne blåstempling af Teis' indsats fra byens borgere, vores aktiviteter og vores rolle 
som byens repræsentant overfor omverdenen har fået slået en tyk streg under, at Foreningen Forum 
Vojens har en klar eksistensberettigelse - nu såvel som i fremtiden. I den sammenhæng håber jeg derfor 
også, at Haderslev Kommune vil kvittere for denne med fortsat økonomisk opbakning - også efter 2017. I 
modsat fald vil aktivitetsniveauet alt andet lige falde mærkbart. Kassereren vil lige om lidt gennemgå, hvad 
midlerne hidtil er blevet anvendt på. 
 
Endelig vil jeg også i år takke bestyrelsen for et stort, godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. En stor 
tak skal også i år lyde til Haderslev Kommune for deres opbakning - økonomisk såvel som inddragelsen af os 
i den kommunale planlægning. Og sidst, men ikke mindst, skal der igen i år lyde en rigtig stor tak til de 
mange frivillige, der har lagt og fortsat lægger en stort arbejde i foreningens aktiviteter og projekter. Uden 
deres indsats lader dette her sig ikke gøre.  
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Bestyrelsens konstituering. 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Peter Lambæk Nielsen – formand. 

Karl Posselt – næstformand. 

Torben Skødt – kasserer. 

Teis Melcher – sekretær. 

Bestyrelsen består derudover af 

Ditte O’Nieill, 

Anders Sørensen og  

Solveig Larsen. 

Suppleanter: 

Første suppleant Anne-Marie Hundebøl. 

Anden suppleant Lisa Nielsen. 

Revisorer: 

Marie Skødt. 

Jens Felber. 

Revisorsuppleant: 

Grete Elise Melcher. 

 

 


