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1.

Etablering af kommunikationsplatform

Sagsfremstilling:
Hjemmesideudvalget er kommet med følgende anbefalinger, som bestyrelsen skal tage stilling til:
Hjemmesideudvalget omdøbes til og redefineres som kommunikationsudvalget, hvor vi også forholder os til
andet kommunikation end kun hjemmeside.
Der oprettes to hjemmesider for at løse to forskellige kommunikationsopgaver for forskellige målgrupper –
vojens.dk og forumvojens.dk.
Vi køber domænenavnet: forumvojens.dk for 45 kr. årligt, og vi bruger weebly, som er en gratis platform
for enkle hjemmesider, tidligere brugt til visionvojens.dk, nem at gå til og let at ajourføre.
Hjemmesideløsningen forumvojens.dk opbygges af kommunikationsudvalget og vedligeholdes af
sekretæren for Forum Vojens. Menupunkter på Forum Vojens kan være
Bliv frivillig i Forum Vojens.
Nyheder.
Om Forum Vojens.
Kontakt.
Forum Vojens bruger en gratis gmail-løsning til email, kalender, fildeling og arkiv.
formand.forumvojens@gmail.com
Kasserer.forumvojens@gmail.com
Sekretaer.forumvojens@gmail.com
Der er ligeledes nogle anbefalinger omkring pressen, som behandles under pkt. 6.
Indstilling:
At der nedsættes et stående kommunikationsudvalg, som hjemmesideudvalget lægger op til.
At der træffes beslutning om en eller to hjemmesider.
At der træffes beslutning om, hvorvidt Weebly som gratis platform skal anvendes.
At der træffes beslutning om mailløsning m.v.
At menupunkter drøftes.
Beslutning:
Der nedsættes et stående Kommunikationsudvalg. Hjemmesideudvalget bliver til Kommunikationsudvalg.
Der startes ud med at etablere en hjemmeside ForumVojens.dk på en relativ billig platform.
På længere sigt tænkes den integreret i samme platform med Vojens.dk. Det skal overvejes at købe
domænenavne tæt på ForumVojens.dk
Menupunkter drøftet. Kommunikationsudvalget arbejder videre ud fra at tingene udvikler sig under vejs.
Kommunikationsudvalget finder en billig email løsning hvor mailadresser skal slutte med @forumvojens.dk.
Der skal være en fælles mail kontakt@forumvojens.dk. Yderligere specifikationer følger.
Bilag:
Mail fra hjemmesideudvalget.
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2.

Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling:
Ifølge Christian Kahr Andersen fra DSB står Vojens på DSB liste over stationsbygninger, der skal gøre noget
ved. Han får undersøgt status herpå internt i DSB.
Der skal formentlig hurtigt nedsættes en projektarbejdsgruppe.
Indstilling:
At vi udsender spørgsmål om mulig deltagelse i projektarbejdsgruppe omkring banegåden til de borgere,
der har meldt bymidten som interesseområde.
Beslutning:
Tovholder bymidten kontaktes med henblik på at få udpeget repræsentanter til en arbejdsgruppe omkring
banegårdsbygningen.
Bilag:

3.

Aktivitetsoversigt.

Sagsfremstilling:
Der er 3 aktive punkter i aktivitetsoversigten.
Etablering af kommunikationsplatform er behandlet under dagsordenens punkt 1.
Helhedsplan for Halområdet.
Teis Melcher giver status.
Deltagelse i Styregruppe for arbejdet med detailhandelsstrategien.
Peter Lambæk Nielsen giver status.
Nye punkter på aktivitetsoversigten:
Pkt. 11, Banegårdspladsen.
Pkt. 12 Vedligeholdelse af grønne områder i Billund kvarteret.
Pkt. 13 Tom kommunal grund efter nedrivning af daginstitutionen Bøgely.
Indstilling:
Status på de enkelte aktiviteter tages til efterretning.
Beslutning om de nye punkter skal forblive på aktivitetsoversigten.
Beslutning:
Status givet.
Inviter medier og erhvervsrådet til mødet den 9. december.
Pkt. 11, 12 og 13 bliver på aktivitetsoversigten. Vedr. pkt. 13 informeres tovholder Bymidten.
Bilag:
Aktivitetsoversigt
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4.

Økonomi.

Sagsfremstilling:
Orientering om fordelingen af de af kommunen bevilgede midler mellem Vojens og Gram er endnu ikke
besluttet. Der lægges op til 3 modeller. En med ligelig fordeling, en med fordeling i henhold til indbyggertal
og en med en kombination. Det forventes at blive besluttet i december 2015.
Kassereren giver status på foreningens økonomi og bankforbindelse.
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:
Regnskab 2. oktober til 19. november 2015

5.

Beslutning om ansvarsforsikring.

Sagsfremstilling:
I forlængelse af punkt 8. Eventuelt fra mødet den 20. oktober 2015 med opfordring til at Forum Vojens
tegner en bestyrelsesansvarsforsikring, blev spørgsmålet fremsendt til Haderslev Kommunes jurist Claus
Dall.
Af svaret fra Claus Dall fremgår det, at det ikke er muligt, at Forum Vojens bestyrelse kan blive draget til
ansvar for økonomiske konsekvenser af de beslutninger kommunen træffer med udgangspunkt i
høringssvar fra Forum Vojens.
Indstilling:
At Forum Vojens pt. ikke tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.
Beslutning:
Hvis der er et bestyrelsesmedlem, der ønsker at foreningen tegner en ansvarsforsikring, træffes en ny
beslutning.
Bilag:
Mail fra kommunens jurist med svar på spørgsmålet om ansvarsforsikring.

6.

Udmelding til pressen.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med arbejdet med at etablere en kommunikationsplatform, er spørgsmålet om udmelding til
pressen og hvad, der skal offentliggøres på hjemmesiden blevet aktuelt.
Hjemmesideudvalget er kommet med følgende anbefalinger:
Formanden for Forum Vojens udtaler sig til pressen – øvrige henviser til formanden.
Der er et punkt på hvert bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen beslutter, hvad der skal meldes offentligt ud fra
bestyrelsen via hjemmesiden Forumvojens.dk.
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Alle bestyrelsesmedlemmer melder sig ind i, følger med i debatten i facebookgrupperne:
borgertilborgerivojens, køb og salg i Vojens, Vojens By og fb-siden 6500 Vojens (administreres af Karsten H.
Petersen og Hanne Lund.
Indstilling:
Sagen drøftes.
Beslutning:
Som udgangspunkt udtaler de enkelte bestyrelsesmedlemmer/arbejdsgruppeformænd/udvalgsformænd
sig inden for eget område.
Der skal et punkt efter eventuelt med om og hvad vi skal melde ud fra bestyrelsesmødet.
Anbefalingen om indmeldelse i facebookgrupper er taget til efterretning.
Bilag:

7.

Eventuelt.

Karl Posselt orienterede fra et møde i Oplevelsesnetværket. Forum Vojens skal være opmærksomme på, at
være en del af Actureparken.
Det skal undersøges, om Forum Vojens kan være medlem af Erhvervsrådet.
Formanden har kontakt til Erhvervsrådet.
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Fra: Marie Skødt (msko) [mailto:msko@ucsyd.dk]
Sendt: 5. november 2015 21:27
Til: Peter Lambæk Nielsen
Emne: Vi har holdt møde og sender følgende anbefalinger. vi mødes igen på tirsdag kl. 16, hvor vi er klar til
at arbejde videre, hvis vi får GO

Mødereferat: 5. november 2015 kl. 19-21
Sted:
Danmarksgade 21, Vojens
Deltagere:
Hanne Lund, Vagn Jensen og Marie Skødt
Hjemmesideudvalget anbefaler, at:
Hjemmesideudvalget omdøbes til og redefineres som kommunikationsudvalget, hvor vi også forholder os til
andet kommunikation end kun hjemmeside
Der oprettes to hjemmesider for at løse to forskellige kommunikationsopgaver for forskellige målgrupper –
vojens.dk og forumvojens.dk
Vi køber domænenavnet: forumvojens.dk for 45 kr. årligt
Vi bruger weebly, som er en gratis platform for enkle hjemmesider, tidligere brugt til visionvojens.dk, nem
at gå til og let at ajourføre
Hjemmesideløsningen forumvojens.dk opbygges af kommunikationsudvalget og vedligeholdes af
sekretæren for Forum Vojens
Menupunkter
Bliv frivillig i ForumVojens
Netværk af ildsjæle i Vojens (en liste over arbejdsgrupper, du kan være med i
(hjemmesideudvalget, erhvervsgruppe og andre emner, hvor I mangler folk) )
Nyheder (sidste nyt fra hvert bestyrelsesmøde i Forum Vojens)
Om Forum Vojens
Bestyrelsen
Arbejdsgrupper
Vedtægter
Forretningsorden
Kontakt
Link til vojens.dk
Forumvojens.dk kan igangsættes hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse
På Vojens.dk arbejder udvalget videre med kravsspecifikationer for at have grundlaget i orden for at kunne
skabe en professionel løsning
Vi anbefaler også at:
Formanden for Forum Vojens udtaler sig til pressen – øvrige henviser til formanden
Der er et punkt på hvert bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen beslutter, hvad der skal meldes offentligt ud fra
bestyrelsen via hjemmesiden Forumvojens.dk
Alle bestyrelsesmedlemmer melder sig ind i, følger med i debatten i facebookgrupperne:
borgertilborgerivojens, køb og salg i Vojens, Vojens By og fb-siden 6500 Vojens (administreres af Karsten H.
Petersen og Hanne Lund.
Forum Vojens bruger en gratis gmail-løsning til email, kalender, fildeling og arkiv
formand.forumvojens@gmail.com
Kasserer.forumvojens@gmail.com
Sekretaer.forumvojens@gmail.com
Venlig hilsen hilsen/ Best regards
Marie Skødt

Forum Vojens - aktivitetsoversigt
Aktivitet og sagsfremstilling
1

3

Etablering af kommunikationsplatform
Udvikling af en hjemmeside og facebookprofil som
samler information for Vojens og omegn
omhandlende alle former for aktiviteter, foreningsliv,
boligområder, handel, erhverv samt andre relevante
informationer, således at borger i Vojens og omegn
samt andre interesserede via én indgang, kan få
adgang til at læse om og debattere det de har
interesse i og dermed medvirke til at udvikle og
markedsføre Vojens.
Helhedsplan for Halområdet
Udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af
halområdet med henblik på at samle idrætsaktiviteter,
som kræver faste indendørs og udendørs faciliteter.
Dette skal skabe en synergi omkring idrætsaktiviteter
og drift, der gør det muligt at gøre Vojens til den
foretrukne by for idrætsforeninger og specialforbund
at lægge deres aktiviteter som træningslejre, stævner
m.v. i Vojens.
Forskønnelse af Rådhuscentret
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Arkitektkonkurrence for midtbyen
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Kickoff stisystemer

6

Helhedsplan for Fritidscentret

7

Helhedsplan for Motorsportscenter

8

Helhedsplan for Fuglesøområdet

9

Infrastrukturplan

2

Holdning og krav

Status

Kommunikationsplatformen skal
fremstå som en professionel,
brugervenlig og interaktiv
hjemmeside.

Projektgruppe nedsat og igangsat
20. oktober 2015.

Kommunen skal opfordres til at
være tovholder på opgaven.
Forum Vojens kan tilbyde sin
assistance og hvis nødvendigt
gradvist øge involveringen.

Brev til kommunen sendt 21.
oktober 2015.
Informationsmøde med
interessenter 9. december kl. 19 i
SE-Arena

Økonomi
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Forum Vojens - aktivitetsoversigt
Aktivitet og sagsfremstilling
10

11

12
13

Deltagelse i Styregruppen for arbejdet med
detailhandelsstrategien.
Haderslev Kommune har anmodet om en
repræsentant fra Forum Vojens.
Banegårdspladsen.
Ifølge Christian Kahr Andersen står Vojens på DSB liste
over stationsbygninger, der skal gøre noget ved. Han
får undersøgt status herpå internt i DSB.
Der skal formentlig hurtigt nedsættes en
projektarbejdsgruppe.
Vedligeholdelse af grønne områder i Billund
kvarteret.
Tom kommunal grund efter nedrivning af
daginstitutionen Bøgely.

Holdning og krav

Status

Økonomi

Forum Vojens har udpeget Stig
Aaes. Peter Lambæk Nielsen er
kontaktperson.
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