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1. Velkommen og præsentation af bestyrelsen. 
Teis Melcher leder mødet, indtil der er valgt en formand. 

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv med oplysning om deres baggrund, og hvorfor de har valgt 

at deltage i Forum Vojens 

2. Orientering om rammer og vilkår for foreningens økonomi. 
Sagsfremstilling: 

Årsagen til dette punkt før konstituering er, at det giver et bedre indblik i bl.a. kassererens arbejdsopgaver. 

Kai Wisnewski orienterede om igangværende projekter i kommunen, som har interesse for Forum Vojens. 

Orientering taget til efterretning. 

3. Konstituering. 
Sagsfremstilling: 

Valg af formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær. 

Indstilling: 

Der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Beslutning: 

Formandskab: Formand Peter Lambæk Nielsen. Næstformand Karl Posselt. 

Kasserer: Torben Rostgaard Sørensen. 

Sekretær: Teis Melcher. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer får opgaver, efterhånden som arbejdet skrider frem. 

Formanden overtager mødeledelsen. 

4. Beslutning om hvem, der er valgt for 1 år og hvem, der er valgt for 2 år. 
Sagsfremstilling: 

Jf. vedtægten er det 4 bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg i 2016. 

Indstilling: 

Det besluttes, hvem der er på valg i 2016, og hvem der er på valg i 2017. 

Beslutning: 

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2016: Peter Lambæk Nielsen, Ditte O’Neill, Torben Skødt og Anders 

Sørensen. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017: Karl Posselt, Teis Melcher og Torben Rostgaard Sørensen. 

5. Drøftelse af placeringen af første årsmøde (generalforsamling). 
Sagsfremstilling: 

Jf. vedtægten skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af først kvartal. 
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Indstilling: 

Dato drøftes. 

Beslutning: 

Første ordinære generalforsamling afholdes 30. marts 2016 kl. 19:00 i SE-Arena. Alternativ 31. marts 2016 

kl. 19:00 i SE-Arena. Sekretæren booker lokale. 

6. Udarbejdelse af forretningsorden. 
Sagsfremstilling: 

Der vedhæftes et oplæg til forretningsorden udarbejdet ud fra en standard forretningsorden, tilrettet til 

Forum Vojens bestyrelse, som vi kan tage udgangspunkt i. Vi behøver ikke at gøre det færdigt på første 

møde, men bør have en endelig forretningsorden klar til andet møde til vedtagelse. Vi skal huske på, at den 

altid kan ændres af os selv. 

Indstilling: 

Oplægget gennemgås. 

Beslutning: 

§1 ændres til ”På først kommende bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling eller en 

ekstraordinær generalforsamling……”. 

§5 ordet ”projektarbejdsgruppe” erstattes med ”udvalg”. 

§7 omfanget af kommunalpolitikere, der inviteres til møderne defineres i samarbejde med kommunen. 

§10 formuleringen omkring tavshedspligt tilrettes, så den afspejler samme regler som for 

kommunalpolitikere. Sekretæren får lavet en formulering i samarbejde med kommunens jurister. 

Øvrige §§ godkendes. Revideret forretningsorden godkendes på næste møde. 

Jf. forretningsordenen skal der så vidt muligt laves en mødeplan for et år ad gangen på første 

bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmerne oplyser sekretæren om, hvilke ugedage man normalt vil kunne 

deltage i bestyrelsesmøder. På baggrund heraf laves et forslag til mødekalender til næste møde. 

Næste møde aftalt til 20 oktober kl. 19:00 i Danmarksgade 8. 

Bilag: 

Forslag til forretningsorden. 

7. Valg af bankforbindelse og oprettelse i CVR registret. 
Sagsfremstilling: 

Foreningen skal have en bankforbindelse og den skal oprettes i CVR registret. 

Indstilling: 

Bankvalg drøftes. 

Beslutning: 

Der oprettes bankkonto i Sydbank. Sekretæren tager kontakt til banken og opretter foreningen i CVR 

registret. 
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8. Forum Vojens ”hjemmebase” 
Sagsfremstilling: 

Da foreningen er at sidestille med andre foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven (skal dog først 

godkendes af Folkeoplysningsudvalget), skal kommunen stille lokaler til rådighed for foreningens arbejde. 

Vi har et forhåndstilsagn om, at vi kan se på mulighederne for at benytte lokaler i Danmarksgade 8. Vi bør 

kort drøfte, hvilke rammer vi har behov for. 

Indstilling: 

Foreningen opretter ”hjemmebase” i lokale i Danmarksgade 8. 

Beslutning: 

Sekretæren laver aftale med kommunen og får udleveret nøglebrikker indtil videre til formand, 

næstformand og sekretær. 

9. Planlægning af bestyrelsens første opgaver. 
Sagsfremstilling: 

Styregruppen har som nævnt i fremlæggelsen af VisionVojens nævnt 4 mulige projekter, der kan sættes i 

gang med det samme. Inden bestyrelsen foretager en prioritering, er det vigtigt, at hele bestyrelsen får en 

samlet forståelse af temaer og projekter og sammenhængene imellem dem. Vedhæftede notat er 

inspiration til drøftelsen omkring prioritering af de første opgaver, bestyrelsen skal igangsætte. 

Indstilling: 

Sagen drøftes. 

Beslutning: 

Der udarbejdes en liste over aktuelle emner. Hele bestyrelsen bidrager til emner. 

Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af en kommunikationsplatform indeholdende minimum en 

hjemmeside og en facebook profil. Sekretæren laver en oplæg. 

Der udarbejdes et forslag til en skrivelse til kommunen om nedsættelse af et udvalg, der skal udarbejde en 

helhedsplan for halområdet med henblik på, at sikre at igangværende initiativer omkring atletikbane og 

kunststofgræsbane bliver vurderet i forhold til VisionVojens, således at de evt. kan blive en del af 

VisionVojens. 

Bilag: 

Notat vedr. temaer, projekter og idéer i VisionVojens og deres sammenhænge. 

Ansøgning til A.P. Møller fonden (Kunststofgræsbane). 

Mail fra Henrik Rønnow 

10. Eventuelt. 
Forum Vojens har fået en henvendelse fra Jacob Hero, om han må lægge VisionVojens på hjemmesiden 

www.vojenbilleder.dk. Det må han gerne. Sekretæren kontakter Jacob Hero. 

Sekretæren udarbejder et forslag til pressemeddelelse indeholdende konstituering og de indledende 

initiativer bestyrelsen igangsætter. 

Et idéoplæg til hjemmeside blev gennemgået. Det fremlægges for det kommende udvalg til inspiration. 

http://www.vojenbilleder.dk/


FORUM VOJENS FORRETNINGSORDEN 

Foreningen Forum Vojens - stiftet 16. september 2015 

 

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER 

§ 1. 

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, 

hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen konstituerende 

møde. 

Så vidt muligt udarbejdes en mødeplan for et år ad gangen på første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen afholder herudover møder, når et medlem af bestyrelsen eller foreningens revisor begærer det 

til behandling af et bestemt angivet emne. Begæringen fremsættes skriftligt til formanden med en 

redegørelse for baggrunden for det stillede forslag. 

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER 

§ 2. 

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt 

særlige forhold gør det nødvendigt. 

Med indkaldelsen eller senest 7 dage før mødet fremsendes dagsordenen for mødet med nødvendige bilag 

til brug for behandlingen af de enkelte emner. 

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED 

§ 3. 

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Møderne afholdes i foreningens 

mødelokale eller andet sted efter nærmere aftale. 

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen 

beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 

I andre tilfælde er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, 

og alle samtykker, eller når de fremmødte samtykker. 

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om 

ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. 

Det er bestyrelsens målsætning, at alle beslutninger træffes i enighed/konsensus. De af bestyrelsen 

behandlede anliggender, der ikke kan afgøres ved enighed/konsensus, afgøres ved simpel stemmeflerhed 

blandt bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

REFERAT 

§ 4. 

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. 

Af referatet skal fremgå: 
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1. Hvem, der har ledet mødet, 

2. hvem, der har deltaget i mødet, og 

3. dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der 

ønskes tilført referatet. 

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt, og senest 8 dage, efter mødets 

afholdelse. Deltagerne i mødet godkender referatet elektronisk. 

FORENINGENS LEDELSE 

§ 5. 

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af 

foreningens virksomhed. 

Foreningens virksomhed drives primært ved at nedsætte permanente og/eller ad hoc 

projektarbejdsgrupper til løsning af foreningens opgaver. 

Bestyrelsen skal evt. fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for projektarbejdsgrupperne 

og skal føre tilsyn med, at projektarbejdsgrupperne arbejder i overensstemmelse med foreningens formål. 

Bestyrelsen medvirker til at udpege repræsentanter til projektarbejdsgrupper. 

En eller flere repræsentanter fra projektarbejdsgrupperne inviteres til bestyrelsesmøder, hvor 

projektarbejdsgruppernes arbejde er på dagsordenen. 

§ 6. 

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for foreningens kompetenceområde. 

HADERSLEV KOMMUNES DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE 

§ 7. 

Kommunen har udpeget en medarbejder, som fungerer som bindeled mellem foreningen og kommunen. 

Denne repræsentant inviteres til at deltage i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen inviterer derudover de kommunalpolitikere, der er valgt i foreningens interesseområde, med til 

bestyrelsesmøderne. 

ÅRSREGNSKAB 

§ 8. 

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen 

gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden 3 måneder efter regnskabsårets ophør. 

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, 

at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. 

 

Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om bestyrelsens evt.  

indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af foreningens midler. 
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Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen. 

REVISION OG REVISIONSPROTOKOL 

§ 9. 

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet 

behandles, og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter 

revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske 

forhold.   

TAVSHEDSPLIGT  

§ 10. 

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem 

af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt 

ubegrænset offentlighed. 

Såfremt et medlem fratræder, skal vedkommende straks tilbagelevere alt fortroligt materiale, 

vedkommende måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf til bestyrelsesformanden. 

-oo0oo- 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den                  2015 

 

 I bestyrelsen 

 

 



Notat vedr. temaer, projekter og idéer i VisionVojens og deres sammenhænge - af Teis Melcher 

VisionVojens er bygget op omkring 4 hovedtemaer. Hvert af disse temaer har en række undertemaer, som 

anført nedenfor. 

1. Bymidten og kulturen. 

a. Østergadecentret 

b. Banegårdspladsen 

c. Præstegårdsvej 

d. Centrumbygningen 

e. Vestergade og arealerne mod syd 

2. Sport og fritid 

a. Halområdet 

b. Fuglesøområdet 

c. Fritidscentret 

d. Motorsportsområdet (Industrikvarteret) 

3. Erhverv og handel 

a. Rådhuscentret 

b. Borger- og erhvervsforum (nu Forum Vojens) 

c. IT-platform alt om Vojens 

d. Synergi og nye samarbejdsformer 

e. Fremtidsorienterede bæredygtige idéer 

4. Infrastruktur 

a. Sammenhængende og sikre stisystemer 

b. Nye miljørigtige løsninger omkring energi, trafik og kommunikation 

c. En pendlervenlig by 

Det er vigtigt at forholde sig til, at temaer og undertemaer ikke er statiske. De kan og skal ændres og 

justeres i takt med samfundsudviklingen. 

Sammenhængene mellem temaer er med til at tydeliggøre en rækkefølge. Som udgangspunkt kan 

aktiviteter inden for renovering og ”ombygning” inden for de forskellige bydele være med til at skabe 

dynamik og vækst. Samtidig vil aktivitetsudvidelse inden for kultur, sport og andre fritidsaktiviteter være 

med til at skabe dynamik og vækst. De elementer skaber grobund for handel og erhverv samt tilflytning. 

Sammen med dynamik og vækst skabes større behov for at tilrette og forbedre infrastrukturen. 

Med andre ord vil det være hensigtsmæssigt at tænke udviklingen af midtbyen med boliger og kultur 

sammen med udviklingen af de 4 sports og fritidsområder ind, før man går i detaljen med udviklingen af 

boligområder, erhverv, handel og infrastruktur.  

Det kan også beskrives således: Når man har lavet en udviklingsplan for bymidten og kulturen, de 4 sports- 

og fritidsområder, Rådhuscentret, og hvor vi ser erhvervsområderne i fremtiden, giver det mening at strikke 

den rigtige infrastrukturplan sammen. 

De temaer, der umiddelbart får størst indflydelse på, hvordan en ny infrastrukturplan kan komme til at se 

ud, er Halområdet, Midtbyen, Rådhuscentret og Motorsportsområdet. Det bør derfor overvejes, om de skal 

prioriteres først, sidestillet eller måske indbyrdes prioriteret. Dog skal vigtigheden af, at der sker noget 

synligt på infrastrukturområdet meget hurtigt, ikke undervurderes. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at 

se på nogle nemme og ligetil løsninger måske på stiområdet, som ikke er afhængige af en helhedsplan for 

Halområdet, Midtbyen, Rådhuscentret og Motorsportsområdet. 



Notat vedr. temaer, projekter og idéer i VisionVojens og deres sammenhænge - af Teis Melcher 

Men før alt dette er information om VisionVojens, Vojens by og omegn samt de politiske 

hensigtserklæringer, der ligger nu, vigtige at få gjort synlige for Vojens borgere, eventuelle tilflyttere, 

turister og potentielle investorer. Derfor må det allervigtigste være at få etableret en informations- og 

kommunikationsplatform i form af f.eks. en hjemmesideløsning og løsninger på de sociale medier. 

UDVIKLINGSPLANER 

En udviklingsplan for et tema eller et områder bør indeholde følgende: 

En beskrivelse af hvad vi mener temaet eller området kan have udviklet sig til over en 20 til 30 års periode. 

Derefter en beskrivelse af de enkelte elementer i udviklingsplanen, som minimum indeholder;  

 et formål med det enkelte element, dets sammenhæng både aktivitetsmæssigt og tidsmæssigt med 

øvrige elementer og hvordan det bidrager til hele teamets/områdets udvikling,  

 en beskrivelse af de tekniske og lovgivningsmæssig muligheder eller begrænsninger, 

 et prisoverslag på hvad det i dagens kroner forventes at koste, med angivelse af hvilke indeks, der 

kan bruges for at fremskrive prisen til det tidspunkt element tænkes realiseret. 

Udviklingsplanen kan med fordel opstille de enkelte elementer i prioriteret orden. 

Det er vigtigt, at prisen, tekniske- og lovgivningsmæssige forhold ikke forårsager at elementet fjernes. Det 

kan være, at de forhold ændre sig med tiden, og dermed vil gøre det muligt. 

Udviklingsplanen tænkes indgå i byrådets kommende kommuneplan og lokalplaner, så der sendes et signal 

til omverdenen om, hvad vi vil i Vojens. Dette kan så gøre tilflyttere og investorer interesseret. 












