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FORUM VOJENS 
Bestyrelsesmøde 7. januar 2016 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:20 

Referat 
 

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen 

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen 

 Teis Melcher 

 Karl Posselt 

 Ditte O’Neill 

 Anders Sørensen 

 Torben Rostgaard Sørensen   

 Kai Wisnewski – repræsentant fra kommunen 

Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Marie Skødt - Kommunikationsudvalget 

Afbud: Finn Lykkeskov, Torben Skødt 

 

Referent: Teis Melcher 
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1. Aktivitetsoversigt. 
Sagsfremstilling: 
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Aktivitetsoversigten gennemgås, og der gives status på igangværende aktiviteter. 

ID 1: Etablering af kommunikationsplatform. 

ID 2: Helhedsplan for Halområdet. 

Projektarbejdsgruppe består af følgende personer: 

Navn Repræsenterer 

Birte Hansen Vojenshallerne 

Teis Melcher Forum Vojens 

Torben Sommerset Svømmeklubben Søløven 

Ulrik Langmack Nielsen VBI 

Heidi Baransinski VGI 

Tove Toft Lotzkat VGI 

Allan Knudsen VIK 

Jan Burglin Arentoft VIK 

Morten Gregersen VHF 

Kasper Pedersen VHF 

Arne Andersen Curling Club Odin 

Lars-Ole Thomsen Tidligere VBI 

Knud Peter Levinsen Vojens Sogneråd 
 

Mødeplan er som følger: 

Torsdag den 14. januar kl. 19-22  

Torsdag den 4. februar kl. 19-22   

Torsdag den 25. februar kl. 19-22 

Torsdag den 10. marts kl. 19-22 

ID 10: Styregruppe for arbejdet med detailhandelsstrategien. 

ID 11: Banegårdsbygningen. 

ID 14: Trierfonden. Ny aktivitet.  

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Trierfonden tilføjes aktivitetsoversigten som ny aktivitet. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Trierfonden tilføjet til aktivitetsoversigten. 

Bilag: 

Aktivitetsoversigt 

2. Økonomi. 
Sagsfremstilling: 

Jf. byrådets beslutning af 15. december 2015, får Forum Vojens 900.000 kr. i 2016 til foreningens 

aktiviteter. 

Forum Vojens skal tage stilling til principper for, hvordan de bevilgede midler skal anvendes. 
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Kassereren giver status på foreningens økonomi og bankforbindelse. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Bestyrelsen beslutter principper for, hvordan midlerne anvendes. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. Kai Wisnewski vender tilbage omkring de administrative procedurer 

omkring frigivelse af beløb. 

Grundprincipperne for anvendelse af midlerne er: 

Borgernært og synligt. 

Primært som katalysator til at skaffe flere midler til konkrete projekter i henhold til VisionVojens. 

Bestyrelsen har godkendt en ramme på 10.000 kr. til administration og mødeaktiviteter. Nærmere vilkår for 

det daglige forbrug fastlægges og godkendes af bestyrelsen. 

Proceduren for bevilling af økonomiske midler er besluttet som følger:  

 Ved anvendelse af økonomiske midler godkender bestyrelsen den økonomiske ramme og vilkår. 

 På baggrund af fremsendt rekvisition og indenfor en bestyrelsesgodkendt økonomisk ramme 

godkender bestyrelsesformanden og kassereren i forening forbrug af økonomiske midler (indkøb 

mv.). 

Konkrete projekter: 

Hjemmesider – Forumvojens.dk og Vojens.dk 

Bestyrelsen kommer yderligere med ideer og forslag. 

Baggrundsmaterialet for VisionVojens som inspiration. 

Bilag: 

Byrådsbeslutning om midler til Forum Vojens. 

Regnskab 20. november 2015 – 1. januar 2016. 

3. Kommunikationsplatform. 
Sagsfremstilling: 

Rammer, mål og budget for Forumvojens.dk, Vojens.dk og E-mailsystem skal drøftes. 

Indstilling: 

Sagen drøftes og rammer, mål og budget besluttes. 

Beslutning: 

Kommunikationsudvalget orienterede om status på Forumvojens.dk. Bestyrelsen godkender oplægget og 

siden går i luften hurtigst muligt. Der er brugt 2500 kr. til opstart af hjemmesideplatformen. 

Der øremærkes 10.000 kr. til Forumvojens.dk og 25.000 kr. til Vojens.dk 

Forbrug skal godkendes af formand og kasserer. 

Bilag: 
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4. Banegårdsbygningen. 
Sagsfremstilling: 

DSB lægger op til et samarbejde omkring banegårdsbygningen. Forum Vojens skal have nedsat en 

arbejdsgruppe med 1-2 ildsjæle blandt de medlemmer, der har interesse for det. 

Tovholder for tidligere arbejdsgruppe Midtbyen Bjarne Beck har opfordret interesserede fra 

arbejdsgruppen (5 personer) om at melde sig. Der har ikke været nogen tilbagemeldinger. 

Vi har 51 navne på personer, der har vist interesse for midtbyen. 

Indstilling: 

Forum Vojens sender mail til de 51 personer, der har vist interesse for midtbyen med opfordring til at 2 

melder sig til arbejdsgruppen. 

Beslutning: 

Karl Posselt udpeges som bestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen Banegårdsbygningen. 

Kai Wisnewski deltager ad hoc som kommunerepræsentant. 

Karl Posselt finder 2 yderligere deltagere.  

Bilag: 

 

5. Trierfonden. 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens er blevet kontaktet med en forespørgsel om Forum Vojens vil udpege en repræsentant til 

Trierfonden. 

Forum Vojens bestyrelse har indstillet Torben Skødt som repræsentant. 

Indstilling: 

Indstilling af Torben Skødt tages til efterretning.  

Preben Holmberg gav en kort orientering om fonden. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

6. Eventuelt. 
Der indlægges et ekstra møde onsdag den 27. januar kl. 19-21. 

Karl Posselt oplyste, at han vil arbejde på at få fjernet utidssvarende informationstavle ved Sport24. 

7. Udmelding til offentligheden. 
Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Torben Sørensen skriver om opstart af hjemmesiden. 

Formanden skriver om hvad foreningens opgaver er. 

 



Forum Vojens - aktivitetsoversigt 
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Består   
 

Aktivitet og sagsfremstilling Holdning og krav  Status  Økonomi  

1 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. 

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

Projektgruppe nedsat og igangsat 
20. oktober 2015. 

 

2 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. 

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

Interessentmøde afholdt 9. 
december 2015. 
Teis Melcher er 
projektkoordinator. 
Projektarbejdsgruppe nedsat. 
Første møde 14. januar 2016  

 

3 Forskønnelse af Rådhuscentret 
 

   

4 Arkitektkonkurrence for midtbyen 
 

   

5 Kickoff stisystemer 
 

   

6 Helhedsplan for Fritidscentret 
 

   

7 Helhedsplan for Motorsportscenter 
 

   

8 Helhedsplan for Fuglesøområdet 
 

   

9 Infrastrukturplan 
 

   



Forum Vojens - aktivitetsoversigt 
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Består   
 

Aktivitet og sagsfremstilling Holdning og krav  Status  Økonomi  

10 Deltagelse i Styregruppen for arbejdet med 
detailhandelsstrategien. 
Haderslev Kommune har anmodet om en 
repræsentant fra Forum Vojens.  

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

 

11 Banegårdsbygningen. 
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. 

   

12 Vedligeholdelse af grønne områder i Billund 
kvarteret. 

   

13 Tom kommunal grund efter nedrivning af 
daginstitutionen Bøgely. 

   

14 Trierfonden 
Forum Vojens er opfordret til at deltage med en 
repræsentant i fonden. Torben Skødt er 
udpeget..2016 
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Anlægsbevilling - frigivelse, fordeling og anvendelse af midler til 

opfølgning af § 17-arbejdet i Gram og Vojens 

Sagsid.: 15/35950  Tekstforfatter: Søren Kistorp 
 

 

Sagsindhold 

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af et grundlag for og gennemførelse af aktiviteter, planer, 

initiativer og anlæg mm, som er indeholdt i eller udvikles fra § 17-udvalgenes visionsarbejder i 

Gram og Vojens, herunder hvordan det i budget 2016 afsatte beløb til opfølgning af de to udvalgs 

visioner fordeles og til hvilke formål. 

 

 

Sagsfremstilling 

Haderslev Byråd nedsatte i 2014 to særlige indsatsudvalg – såkaldte § 17, stk. 4-udvalg – for 

henholdsvis Gram og Vojens by. Baggrunden var den brede organisering og engagerede deltagelse i 

arbejdet med Haderslev Kommuneplan 2013, som kendetegnede de to tidligere 

kommunecenterbyer. I kommuneplanen var centerbyernes situation og udvikling et centralt punkt, 

og udvalgene og et stort antal borgere og brugere i de to byer arbejdede frem til sommeren 2015 

koncentreret med visionerne. De blev præsenteret for og afleveret til Haderslev Byråd den 1. 

september 2015.  

  

Ved vedtagelsen af Haderslev Kommunes budget for 2016 i oktober blev der afsat 1.5 mio.kr i 2016 

og 2.0 mio.kr. i 2017 til en fortsat udvikling af organiseringen og virkeliggørelsen af aktiviteter, 

planer, initiativer og anlæg mm, i henholdsvis Vision Gram og VisionVojens. 

  

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der ikke taget stilling til beløbets mulige fordeling 

mellem de to byer, ligesom der heller ikke er beskrevet noget om midlernes mere konkrete 

anvendelse og brug. 

  

I det følgende beskrives en række modeller for en fordeling af midlerne, hvis dette ønskes.  

  

Der kan også arbejdes efter en model, hvor begge områder søger ind til midlerne, som så skal 

behandles og frigives centralt fx i økonomiudvalget ud fra samlet vurdering og prioritering. 

  

Fordelingsmodeller: 

1. En fifty/fifty fordeling mellem de to byer – altså halvdelen til hver. 750.000,- kr. til 

Gram og 750.000,- kr. til Vojens i 2016. 

2. En ens grundudgift på fx 300.000,- kr., som handler om at dække det organisatoriske 

og driftsmæssige, herunder fx en hjemmeside og en kommunikationsmodel, og så en 

fordeling af resten med et beløb pr. hoved. Her får Vojens samlet det største beløb. 

Gram vi l få ca.525.000,-kr. og Vojens vil få ca.975.000,- kr. i 2016. 

3. En fordeling af hele beløbet pr. hoved. Her får Vojens samlet mest og mere end ved 
model 2. Gram vil få ca. 370.000,- kr. og Vojens vil få 1.130.000,- kr. i 2016. 

  



Udgangspunktet for fordelingen er befolkningstallet jfr. Danmarks Statistik i de to byer pr 1.1.2015 

med 2.500 indbyggere i Gram og 7.600 indbyggere i Vojens. 

  

Beløbets anvendelse: 

  

Uanset der er tale om en anlægsbevilling, vil dele af beløbet kunne bruges til organiseringen og 

etableringen af en nødvendig samarbejdsorganisation i de to byer. Denne organisering vil have det 

dobbelte formål at arbejde for virkeliggørelsen af visionsideer og forslag for de to byer med 

udgangspunkt i det gennemførte visionsforløb i 2014/15 og samtidig kan den udgøre den juridiske 

enhed, der kan varetage kontakten med Haderslev Kommune i relation til såvel enkeltsager i form 

af konkrete aktiviteter og anlæg og egentlige udviklings-og planlægningsopgaver af forskellig 

karakter og størrelse.  Det vil konkret være denne organisation/forening, der vil kunne anbefale og 

ansøge om midler fra det afsatte beløb.  

  

I Vojens er der i september 2015 etableret en sådan organisation, Forum Vojens, og der arbejdes 

aktuelt med etablering af en lignende organisering i Gram. 

  

Fælles for begge ’organiseringer’ er, at de har såvel det korte sigte, som det mere langsigtede og 

visionære for øje. Der vil være opgavetyper, der i begge byer kan komme til at spænde vidt – fra 

meget konkrete og enkle drifts- og anlægslignende ting til mere planlægningsorienterede og 

langsigtede opgaver f.eks: 

 oprydning og forbedringer i områderne -stier og rekreative støttepunkter -skiltning og 

information og lignende -’egne fremstøds-kampagner og synliggørelse’  

 ønsket om at blive inddraget i, deltage i og påvirke en bred vifte af forskellige 

beslutnings- og planlægningsforløb som fx: placering af nye eller omflytning af 

bestående kommunale institutioner og tilbud - sektorplaner, fx sti- og trafikplanlægning 
- lokalplaner og kommuneplanen- byfornyelses- og områdeplanlægningen mm. 

  

Etableringen af en hjemmeside med særlig fokus på kommunikation og inddragelse af byernes 

borgere og brugere i forbindelse med virkeliggørelsen og udviklingen af visionernes indhold og mål 

vil være et eksempel, som vil kunne realiseres gennem midler fra de afsatte beløb. 

  

Beløbets frigivelse: 

  

Såfremt modellen med et grundbeløb til organisering og hjemmeside mm vælges kan dette beløb 

disponeres umiddelbart fra 1. januar 2016.  

  

De øvrige aktiviteter og indsatser, som de to organiseringer i henholdsvis Gram og Vojens ønsker at 

kunne igangsætte foreslås beskrevet i hovedtræk. Beskrivelserne indsendes og behandles 

administrativt med henblik på en behandling i Økonomiudvalget, hvorefter aktiviteter og initiativer 

kan igangsættes. Der skal efterfølgende indsendes en aftalt dokumentation for midlernes 

anvendelse. 



Haderslev Kommunes administration udarbejder et sæt retningslinjer med udgangspunkt i 

ovenstående. Retningslinjerne skal godkendes i Økonomiudvalget. 

 

Økonomiske forhold 

For at anlægsprojektet kan igangsættes kræver dette en anlægsbevilling. Anlægsbevillinger gives af 

byrådet. Derfor er en anlægsbevilling den politiske organisations bemyndigelse til den 

administrative organisation om at måtte afholde udgifter eller oppebære indtægter på de respektive 

anlægsprojekter. 

 

Procedure 

 Økonomiudvalget den 7. december 2015 
 Haderslev Byråd 15. december 2015. 

 

Indstilling 

Sekretariat og Udvikling indstiller, at 

 der vælges en fordelingsmodel 

 de overordnede principper i den kommende administration af beløbets frigivelse 

godkendes 

 de endelige principper skal godkendes af økonomiudvalget 

 der i budget 2016 frigives rådighedsbeløb til virkeliggørelse af visionsinitiativer i Gram 

og Vojens, jævnfør bevillingspåtegningen i bilag 1.  

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015 
Afbud/fraværende: Ingen  

Anbefales over for byrådet, idet beløbet i 2016 fordeles med 600.000 kr. til Gram og 900.000 kr. til 

Vojens til begyndende realisering af visionsinitiativer. I forhold til fordeling af beløbet i 2017 

afventes resultater og erfaringer.  

 

Beslutning i Haderslev Byråd den 15-12-2015 

Afbud/fraværende: Henrik Rønnow 

Godkendt. 


