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1. Aktivitetsoversigt. 
Sagsfremstilling: 

Aktivitetsoversigten gennemgås, og der gives status på igangværende aktiviteter. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

Aktivitetsoversigt 

2. Økonomi. 
Sagsfremstilling: 

Kassereren giver status på foreningens økonomi og bankforbindelse. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

3. Forberedelse af Årsmøde den 30. marts 2016. 
Sagsfremstilling: 

Ifølge vedtægten, skal indkaldelse med årsmøde mindst 21 dage før ved annoncering på hjemmeside og i 

dagspressen. Dagsorden jf. vedtægt. Annonceudgifter i Jyske Vestkysten koster omkring 2.500 kr. og ca. 

samme beløb i hver af de 2 lokale ugeaviser. 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. marts, og offentliggøres på hjemmeside og/eller i 

dagspressen.  

Mødelokale bestilt ”Store konference” i SE-Arena kl. 19-21. 

Indstilling: 

Indkaldelse udsendes i Jyske Vestkysten og 2 lokale ugeaviser i uge 9 samt på www.forumvojens.dk. I 

indkaldelsen oplyses om dagsorden, og at frist for forslag er 16. marts, samt at indkomne forslag 

offentliggøres på www.forumvojens.dk den 18. marts (dagen efter sidste bestyrelsesmøde før Årsmødet.) 

På årsmødet serveres kaffe/te, vand og en bradepandekage af en slags. 

Beslutning: 

Vi efterlever vedtægten og annoncerer i 2 lokale ugeaviser samt andre elektroniske medier. 

Øvrige indstilling godkendt. 

Sekretæren udsender annonce til lokalaviserne. 
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Kassereren fremlægger som oplæg til fremlæggelse på årsmødet (jf. dagsordenen vedtægterne pkt. 4.2) til 

det næste bestyrelsesmøde:  

 Et afsluttet og revideret 2015-regnskab (jf. vedtægterne pkt. 9.1). 

 Forslag til budget. 

 Oplæg til kontingent 

Bilag: 

Vedtægt for Forum Vojens 

4. Drøftelse af tiltag, der kan igangsættes i 2016. 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har af byrådet fået bevilget 900.000 kr. i 2016. Midlerne skal bruges til at igangsætte 

projekter i VisionVojens. Der er en forventning om, at Forum Vojens kan skabe nogle synlige tiltage i 2016 

for de bevilgede midler. 

Bestyrelsen har drøftet igangsætning af forskellige projekter, men endnu ikke nået frem til, hvad der kan 

igangsættes i 2016. På sidste møde, blev det besluttet, at bestyrelsen skal træffe afgørelse om hvilke 

projekter, der skal igangsættes i 2016. Der tages udgangspunkt i 

- forskellige idéer fra bestyrelsesmedlemmerne (vedhæftet som bilag), 

- idékataloget fra VisionVojens (vedhæftet som bilag) samt 

- de fremsatte forslag ved afleveringen af VisionVojens til byrådet, som var: 

 En forskønnelse af Rådhuscentret. 

 En arkitektkonkurrence omkring midtbyen. 

 En helhedsplan for Halområdet med udgangspunkt i Lagoniskolens aktuelle behov for en 

atletikbane. 

 En bedre stiføring for at adskille cyklister fra anden trafik og sammenbinde byen. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter og beslutter hvilket/hvilke projekter, der igangsættes i 2016. 

Beslutning: 

Peter Nielsen formulerer en plan for at igangsætte en form for ”driftsgrupper”. Der formuleres nogle 

rammer og vilkår for hvad gruppen skal/kan arbejde med. Efterfølgende kontakter Peter Nielsen Vagn 

Jessen om projektet. En af opgaverne kan være at gøre stierne mere brugervenlige bl.a. med forslag til 

skiltning og belysning. 

Der igangsættes en arkitektkonkurrence for udvikling af bymidten. Ditte O’Neill er bestyrelsens tovholder. 

Hjemmesiden Vojens.dk opprioriteres og koordineres med Gram. Kommunikationsudvalget følger op på 

opgaven. Kai Wisnewski undersøger hvor de er i Gram.  

Bilag: 

Idekatalog fra VisisonVojens 

Status på Forum Vojens aktiviteter 
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5. Eventuelt. 
Oprettelse på Google Drive til at håndtere filer blev drøftet. 

6. Udmelding til offentligheden. 
Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Der udmeldes intet. 









Idekatalog

Område Id Ide

?

?

11 Klip hækken rundt ved Lagonianlæget så det kan ses af gående

Centrum V

315 Kulturlivet bør samles omkring Vestergade.

313 Handelslivet bør samles i to områder. Rådhuscentret og området omkring Danmarksgade og Hans 
Grams Gade. Idé Møbler kunne med tiden flyttes hertil.

310 Der kan evt. laves kombineret gå og køregade i en del af Vestergade fra Q8 til Allegade/Elmegade. 
Trafikken skal så ledes uden om i eftermiddags og aftentimer (undtagen busser, ærindekørsel 
tilladt). Vestgående trafik nord om og østgående trafik syd om.

309 Vest for banen kunne være cafeliv, musik m.v.

304 Vestergade til stillegade

277 Boligere i vestergade

269 Vestergade bilfri i visse områder

204 Skabe et energimekka / Vojens Kommune var forrest

203 I farvenyts lokaler burde ligge en butik med tøj, lamper og møbler

192 I centrum ved Rema 1000 området skal alle bygninger nedrives og her skal etableres nyt 
forretningscenter 

188 Lukning af Vestergade for trafik – Allegademiljø

184 Musikhuset med udstillinger og musik – det skal bevares

173 Beboeles og kulturmiljø i Vestergade

164 Udbygge musikhuset til andre aktiviteter

163 Større musikshus – en ide der allerede er tegninger over

115 Riv nogle bygninger ned omkring Danmarksgade (Sport24) og lave grønt område/park med 
legeplads på det gamle Trika område

114 Luk den sydlige vejbane i Vestergade og før den om ad Rebslagervej. Udvid fortov til udstilling, 
fortovsrestaurant. Legeplads på parkeringsplads ved tidligere Sydbank.

111 Lav området over for musikhuset til en lille park. Riv gamler Farvenyt ned

110 Lav kulturcenter omkring musikhuset

109 Torvecenter ved tidligere Farvenyt

108 En parklignende oase gerne med aktiviteter for unge og gamle placeres ved gamle Rema, Netto, 
Superbedst som rives ned

94 Riv gamle Netto, Rema og Superbest ned og lave stort grønt område med legeplads til børnene

90 Skab åndehul rundt om musik og kulturhuset

88 Vestergade – fjern trafikken lave attraktive boliger, lav fleksible multirum/pladser til 
fritids/fællesaktiviteter. Gør gade/pladser grønne

83 Vestergade grønt område

82 Parkområder ved Alexandreparken kan kastanjetræ fjernes

79 Fjerne Grams gamle bygning (Sport 24) og åbne ind til pladsen, der så kan bruges til markedsplads 
og bruge det gamle Rema til ungdomshus
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Område Id Ide

Centrum V

78 Flytte kunsten fra Grams vestvæg til Vestergade ved nedkørsel til Jernbanebroen

75 Vestergade forretningsstrø til boliggade

72 Gamle Rema og Netto indrettes til unge i Vojens og omgen, netcafe, IT-læring, klub

64 Riv det gamle Farvenyt ned og skab oase for børn og unge og lave en udendørs scene

63 En scene i forbindelse med musikhuset så vi kan få store navne til Vojens

60 Nyt bymiljø ved det gamle Rema/Superbest parklignende forhold med cafemuligheder

53 Grønt område og markedsplads på P-plads mellem Grams bygning og Rema 1000

52 Vestergade laves til Sivegade og laves pæn at se på (belægning og græs)

51 P-pladsen mellem gamle Aktiv Super og Rema legeplads til de små i den ene ende evt. scateboard 
rampe til de større og cafe i en af de tomme forretninger

47 Etablering af aktivitesborg ved P-plads ved tidligere SuperBest

46 Riv Nordea og Gram administration og lave grønt område med friluftsscene

39 Grønne områder ved butikscentre

36 Grøn Oase ved siden Farvenyt ved P-plads

28 Forretninger i bymidten ændres til boliger (rækkehuse).

27 Vestergade ændres til gågade.

15 Parkanlæg/byhave ved P-plads ved tidligere Superbest og Rema

12 Riv de gamle butikker væk ved Rema og lave et grønt område

9 Pladsen ved Superbest, Rema, FOA til grønne områder med plads til torvedage eller anden 
optræden i sommermånederne

Centrum Ø

318 Den gamle Povlsbjergskole laves om til Sportel, når der er bygget en ny skole.

314 Liberalt erhverv (Frisører, Ejendomsmæglere, Advokatkontorer, Revisionsfirmaer, 
Behandlingsvirksomheder, som ikke er i Sundhedscentret i det gamle rådhus) kunne med tiden 
flyttes til Østergade.

308 Øst for banen kunne være liberalt erhverv eller tomme forretninger laves om til beboelse.

270 Udvikle stationen 

234 Banegård 

219 Sportscafe ( i tidligere station)

165 Mulitikulturhus på banegårdspladsen

142 DSB Venteværelse – plakater med alle vores foreninger/tilbud for alle ældre

113 Banegårdscentret gøres til opstartsområde for f.eks. cykelturisme

107 Bænke på togperronen der hvor toget kommer

96 Povlsbjerg musik og ungdomsskole

87 Ubemandet vandrehjem på banegårdscentret

56 Togstationen Sportel

45 Danhostel ved stationen gerne med grønt legeområde i midten

31 Kondimaskiner i Fritidscentret flyttes Odinspladsen som ekstra tilbud Hotel Vojens’ gæster set i 
Jerusalem

28. januar 2016 Side 2 af 10



Område Id Ide

Centrum Ø

29 Forretninger i bymidten ændres til boliger (rækkehuse).

26 Den gamle jernbanestation for cykelfolk.

Fritidscenter

246 Renovere Billund søerne

190 Gøre opmærksom på erhvervsgrunde syd for landbrugscentret

134 Kunstgræs fodboldbane ved fritidscenter

54 Legeland/Tarzanland ved skov og søområde. Aktiviter for børnefamilier

41 Adventure/Tarzan bane ved skoven

30 Kondimaskiner i Fritidscentret flyttes Odinspladsen som ekstra tilbud Hotel Vojens’ gæster set i 
Jerusalem

23 Vedligehold de grønne områder ved Fritidscenteret. Sørg for at stierne ikke gror til. Undgå 
skamfering af træer i forbindelse med beskæring. Ryd op efter storme

22 Område ved Skydebanevej tilgængeligt. Fantastisk natur ved ådalen.

16 Vedligehold Billund sø. Ænderne forsvinder. Evt. samarbejde mellem kommune frivillige og 
erhvervsliv eller støtteindsamling.

13 Billundsøerne skal oprenses, så man får en smuk spejlflade. Alt om Billundsøer skal holdes så det 
ikke springer i skov, så man kan se vandet fra stierne.

3 Stisystemer gode men skal vedligeholdes

1 Gode områder

Fuglsøområde

288 Udstykning ved plantagerne ved fuglsøkvarter 

55 Legeland/Tarzanland ved skov og søområde. Aktiviter for børnefamilier

42 Adventure/Tarzan bane ved skoven

37 Legeplads ved Fuglsøen

2 Gode områder

Gramområde

285 Nye boligerne på gram område

205 Gram handlede om energi / kæmpe fremtid

77 Flytte kunsten fra Grams vestvæg til Vestergade ved nedkørsel til Jernbanebroen

33 Parkområde mellem Brdr. Gram og jernbanen

Halområde

328 Der laves en ny scaterbane enten der hvor den nuværende ligger – og som er MEGET nedslidt. Eller 
evt. laver den hvor den gamle Povlsbjerg børnehave ligger og hvor der nu er nogen som foreslår at 
lave parkeringspladser

322 Der bør bygges en ny skole til 1000-1200 elever med tilhørende SFO m.v. omkring slagterigrunden 
og tæt på halområdet.

320 I forbindelse med etablering af ny skole omkring slagterigrunden, forbindes Trekanten med 
Rosenalle. En cykel og gangsti etableres mellem ny skole og Rosenalle.

319 Skovsens gamle hovedkvarter og Vojens Tovværk kan på sigt flyttes til andet erhvervsområde, så 
området samlet kan indgå i skole, dagpasning og idræt.
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Område Id Ide

Halområde

317 Halområdet bør udvides så alle idrætsaktiviteter med tiden flyttes hertil. Campingpladsen laves til 
strandbaner. Der bør med tiden opføres en idrætshal mere evt. som en dobbelthal. Bowling bør 
være et tilbud i Vojens og etableres i halområdet. Kunne være 

316 Foreningslivet og fritid (idræt) kunne være i østbyen omkring halområdet.

281 Udbyg slagterigrund

178 Sjov motion for 60+ og førtidspensionister 

170 Etablere træning og rehablitering i området omkring hallerne – træningsredskaber kan udnyttes af 
flere brugere

167 Rullehockey skal renoveres og holdes i orden

162 Større musik til SE Arena

161 Vojens Gymnastikforening skal styrkes med ledere til voksnehold +50 

154 Lave rekreative områder hallerne, løbebane, tarzanbane, multibane

153 Fodboldbaner flyttes til halområdet

149 Flere campinghytter, is i skøjtehallen hele året, det kunne tiltrække børnefamilier til at holde ferie i 
Vojens, fordi de både kan skøjte svømme osv. 

147 Samle skole og fritid

146 Vi mangler mere miljø og sjæl omkring udvidet åbningstider ved hallen 

137 Reetablere friluftsbadet eller bygge nyt 

120 NØ-kvadrant – fodboldbaner, stisystemer under bane og Ribevej

25 Udvikling af Campingpladsen f.eks. med hytter.

Industriområde

171 Motorsportscenter, speedway og gocard, bane med bilpleje, vedligehold

169 Speedwaycentret

155 Speedwaycentret udbygget med henblik på at få grand prix til Vojens igen

148 Speedway banen – bedre udnyttelsen . Grøn koncert eller andre store arrangementer

127 Vojens er kendt for speedway, renover nu det stadion så vi holder brandet

123 Speedway center  -  opdateret / sommerkoncerter, mål at få løb igen, sommerkoncerter

Midtbyen

307 Få skabt to områder med hver sin appel

300 Ældreboliger i bymidte

299 Skabe dagcenter for ældre der ikke er visiterede

287 Boliger i gamle butikker

284 Rive tomme butikker ned

282 Lejeboligere i bymidten uden trapper

261 Bilerne ud af bymidten 

257 Grønne oaser i midtbyen 

236 Bycentrum udvandes

132 At bibliotekter flyttes ned i midtbyen med forskellige aktiviteter til børn

118 En midtby, der er værd at gå tur i for alle og for hundeluftere
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Område Id Ide

Midtbyen

116 At man som borger går aftentur gennem byen nogle gange om måneden vil være mere attraktivt 
med borde og bænke. Kan være med til at skabe socialt liv i byen

112 At bymidten bliver grøn både med planter og energirigtig belysning, en lys by med lysere og grønt 
miljø

106 Lav et stort grønt område i bymidten, eks. riv to til 3 huse ned og lav legeplads

105 Flere træer og nye pæne vejlamper igennem bymidten

104 Bymidte cafeer, boliger, vartegn grønne områder, aktivitetsområder, legeplads og lignende

103 Bilerne ud af by midten.  Byrummet åbnes op omkring musikhuset, cafe, grønt miljø, grønt 
harmonisk åbent indbydende

102 Undgå at lave gågade. Det er byen for lille til

101 Rød asfalt i bymidten fra hallerne til center evt. kun midt

100 Aktiviteter for alle aldersgrupper, småbørnslegeplads, scaterbane, petangue, ophold, borde og 
bænke læ og overdækning

99 Bymiljø a la Marguerite ruten

98 Tydelig cafe, spisemuligheder for hærvejs og cykelturister

97 Forbinde byen med gangbro over banen.

93 Parklignede områder med legeplads

92 Fjern tomme huse

91 Mere græs og mindre asfalt

89 Fjern 20 år gamle infotavler ved Sport24

86 Lav kommunalt tilskud/støtteordning til ombygning af tomme butikker til boliger og stil krav til 
udseendet

85 Gør stationspladsen oplevelsesrig og til en behagelighed. Gør Østergade/Vestergade en god vej at 
bo på fyldt med æstetik og oplevelser

84 ”Kaj Triger Isbjerg” skal stå i bymidten

81 Inddrager ejere af tidligere forretninger med henblik på sanering eller renovering

76 Tilbud til unge aktiviteter/samlested

69 Gode muligheder for at komme til og fra med tog og bil

68 Boliger og lejligheder

67 Bibliotek hvor der er forskellige aktiviteter

66 Bowlingbane

65 Et trygt miljø for børn og voksne

62 Renovering, nedrivning og nybyggeri og grønne pladser

61 Flere boliger i bymidte

59 Legeplads mini Madsbypark ved Fuglsøen

58 Biograf evt. drevet på frivillig basis med baby biograf om formiddagen, en scene i forbindelse med 
musikhuet

57 Grøn oase med borde, bænke, bålsted og legeplads og levende musik en gang imellem

48 Genetablering af bymidten uden butikker men med boliger og grønne arealer evt. rive Farvenyt 
ned.
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Område Id Ide

Midtbyen

24 Meget asfalt i bymidten. Erstattes med græs.

8 Grøn oase i midtbyen

Rådhuscenter

312 Handelslivet bør samles i to områder. Rådhuscentret og området omkring Danmarksgade og Hans 
Grams Gade. Idé Møbler kunne med tiden flyttes hertil.

262 Ny belægning i rådhuscentret

230 Centerets beliggenhed

191 Rådhuscentret skal nedlægges og ændres til boliger, evt. ældreboliger der ligger ved det nye 
sundhedscenter

135 Der skulle være personale på biblioteket hver dag

133 At bibliotekter flyttes ned i midtbyen med forskellige aktiviteter til børn

73 Rådhuscentret og musik men skal bindes sammen i et harmonisk bymiljø

38 Grønne områder ved butikscentre

Sydbyen

321 Muligvis en gang/cykel stiforbindelse i forlængelse af Hybenvej over jernbanen til Danmarksgade

Vojens

327 Vojens skal være kendt for at have et godt handelsliv med 2 spektakulære  handelscentre

326 Vojens skal være kendt for at have speedway på verdensplan

325 Vojens skal være kendt for at være stedet, hvor andre kommer på træningslejer i forskellig 
idrætsgrene

324 Vojens skal være kendt for at have et samlet skole og fritidsområde, hvor foreningsliv og idrætsliv 
har høj prioritet.

323 Fritids og kulturlivet skal også have fokus på seniorerne. Seniorer har særlige idrætsaktiviteter som 
de foretrækker. De skal etableres.

311 De grønne områder bør vedligeholdelsesprioriteres af borgerne.

306 Ældrecafe til aktiviteret

305 Cafe med køkken for børnefamilier

303 Rækkehuse

302 Kulturnetværk

301 Bus til centrum

298 El-cykler

297 Bycykler

296 Oplæg fra Jerry Freund 

295 Dagpleje fra 6-20

294 Præciser lagoniskolen bregnebjerg og poulsbjerg

293 Bedre åbningstider i dagplejen

292 Bus mellem de 2 skoler

291 Mangler toiletter på skoler

290 Bedre ledelse af ungeunivers og bedre samarbejde med forældre
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Område Id Ide

Vojens

289 Skolebusser

286 Infotavle om hvad der sker

283 Sammenhæng i sundhedsydelser 

280 Tilgængelighed for alle borgere

279 Hold et "Vojens til salg " arrangement

278 Tilflytningspakke

276 Kend din by for tilflyttere og borgere

275 Mange aktivitere for alle aldre

274 Markedsføring af byen på skole og sports området

273 Mange stier

272 Nemt at komme rundt til Sønderjylland og Kolding 

271 Ældres behov for at komme rundt uden bil

268 Fortove skal renoveres

267 Hærvejsturisme

266 Stisystemer mellem øst og vest

265 Pendler muligheder til byer hvor der arbejdes

264 Forbind nordvest med sydøstbyen med cykelstier

263 Lys på cykelstier

260 Lukkede cykelstier uden knallerter 

259 Busrute direkte til sygehus i Åbenrå

258 Kirkesti fra Jegerup til Vojens som cykelsti

256 Udnyt jernbane i byen

255 Bedre vejnet i byen

254 Bedre forhold til andre byer og motorveje

253 Cykelsti Vojens Jegerup 

252 Busser skal køre igennem hele byen ikke sætte folk af ved Banegårdspladsen 

251 Cykelsti til Haderslev uden om byen

250 Gør opmærksom på gode P-forhold

249 Tilgængelighed 

248 Sti system så man ikke skal under tunnel 

247 Mangler handicapvenlighed

245 Vedligehold grønne områder

244 Renovere fortog og cykelstier

243 Bedre lys i tunger og cykelstier

242 Husleje for dyr i butikker

241 Grønne områder borde og bænke

240 En mere aktiv flyveplads

239 Pendling til haderslev, Flensborg, Kolding, Esbjerg, skal prioriteres
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Område Id Ide

Vojens

238 Sti øst til vest via elbus, bil, tog

237 El/togbus

235 Vojens er kendt i hele Danmark

233 Aktive foreninger

232 Flotte fritidsfaciliteter

231 Flotte bolig kvartere

229 Stisystemet, billundkvarteret, man kan komme sikkert rundt i byen

228 Cykelsti til Hammelev og Skrydstrup mangler lys

227 Gode cykelstier

226 Optiker 

225 Rådhuscentrets gode handelsmuligheder 

224 Gode dagligvarebutikker

223 God herretøjsbutikker

222 Sammehæng mellem Rådhuscentret og ’nyt’ bymiljø (cafe, kultur, grønne områder

221 Invester i flere arbejdspladser, evt. ved hjælp af de store pensionsmidler for at modvirke en 
pendlerby. Der vil være være bedre forhold for vækst

220 Taxi

218 Markedsdage

217 Der skal være udstillinger (andrebutikiker, foreninger, o m a) i de tomme butiksvinduer 

216 Funktioner/servicetilbud både offentligt og private samles så vidt muligt både i geografisk og i 
bygningsmæssige fællesskab, eks. bibliotek / sundhedscenter 

215 Lave en opgørelse over hvor mange arbejdspladser, der er inden for 30 minutters rejsetid/60 
minutters rejsetid

214 Få enkelt butikscentre – rådhuscentret, centrum, trekant ?

213 Kontorfællesskab for selvstændige

212 Dårligt eksempel på det modsatte, den tidligere sparforretning i Rådhuscentret + netto – rema

211 Tomme butikker ombygges til boliger eller nedrives for at give plads

210 Målrettet markedsføring

209 Tomme lokaler udlejes meget hurtigt til nye erhvervsdrivende

208 Helhedsplan som kommunen fastholder

207 Det er meget tydeligt at markedskræfterne ikke alene er i stand til at omstrukturere Vojens – hvilke 
muligheder er der for at hjælpe markedskræfterne

206 Interaktiv præsentation af vores erhvervsliv

202 Erhvervsopmærksomhed fra Haderslev

201 Delebiler 

200 Lærepladser til de unge

199 Krav til virksomheder at anvende lokal arbejdskraft /produktionsskole

198 Mangler en rigtig bager

197 Mangler en undertøjsbutik 
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Område Id Ide

Vojens

196 Mangler en rigtig slagter

195 Lokal opbakning 

194 For at fremme handlen skal der passes bedre på området – renholdelse

193 Undgå flere butikslukninger

189 Bankfilial – kommunalservice i Vojens og andre småbyer i kommunen, tiltrække virksomheder

187 Tvinge dagligvareforretninger der flytter til ny forretning gennem kontrakt at enten nedrive eller 
sælge det gamle inden for en årrække på max tre år

186 Gode sportsfaciliteter 

185 Fasthold udbuddet af fritidsaktiviteter understøt det frivillige og kommercielle

183 Mange faciliteter idrætsanlæg, svømmehal, skydebane

182 De mange fritidstilbud og den store interesse ved arrangementer og byfest

181 Mange friviligge foreninger i byen

180 Gode aktiviteter for unge og ældre

179 Gode aktiviteter for ældre

177 Sport

176 Høtte

175 God ide med cykelturisme – optimale cyklistforhold sikkerhed og gadelys

174 Viderudvikle Vojens som sportsby med alle dens foreninger

172 Forbindelseslinjerne mellem fritidscentret i Vest og hallerne i øst

168 Jernbaneskinner laves om til gang- cykelsti

166 Bibliotek i bymidten eller ved sportsaktiviteter

160 Husk at holde Hærvejen ved lige – der er mange der bruger den

159 Åben by- arrangementer

158 Mangler gode sportsfaciliteter 

157 Særlig biograf med udvalgte film

156 Flytte biblioteket, så det bliver mere synligt

152 Værested for socialt udsatte ( i stedet for ved Aldi og Bibliotek)

151 Indrette biograf 

150 Aktiviteter for ikke-sportsinteresserede

145 Større lokaler til musikarrangementer (mellemting mellem aula og musikhuset) evt. rive Schjønning 
ned)

144 Sportscafe,  evt fjernsyn, til pool, billard, ikke værtshus, sodavandsbar, cafe)Evt i gammel kiosk 
pakhus.

143 Aktiviteter for unge, evt sportscafe

141 Biograf (Nr. Åby, Rødding)

140 Bibliotek samme sted med andet kultur eller ved sportsfaciliteter

139 Biograf

138 Cykelturisme – god ide

136 Vi kunne gøre mere for lokalhistorisk foreninger

28. januar 2016 Side 9 af 10



Område Id Ide

Vojens

131 Der mangler faciliteter til atletik – brug af atletikbane

130 Skaterbane

129 Bruge det gamle tankanlæg på Jernhytvej til en mountain-bik rute (gammel militæranlæg)

128 En biograf

126 Et samlested for alle frivillige foreninger – alle tilbud et sted

125 liv i musikskolen

124 Lokaler til de frivillige foreninger 

122 Samlested for det unge liv i Vojens, der indeholder aktivitetshus, cafe, hyggested

121 Synlighed over aktiviteter /foreninger bla hjemmeside. Ugeavisen fortæller altid på bagkant 

119 Ældrecafe, evt ved bibliotek som Haderslev

117 Velkomstportaler ved indfaldsvejene

95 Løberute med balance bomme, bænke, armgang m.m.

80 Ikke alle kommer på cykel til Vojens station. Hvordan kommer man vider til vores fine Center

74 Solceller grøn energi by

71 Hærvejen med pilgrimsvandre/mindfulnes

70 Vores rundkørsel burde være mere farverige (se Christiansfeld)

50 Ved indkørsel til byen kunne man stille blomsterkummer eller andre former for velkommen til 
Vojens

49 Lav legeplads med elektronik som i Odense

44 Parkanlæg med borde og bænke med træer

43 Pleje af de grønne områder

40 Borde og bænke hvor familien kan slå sig ned, når man er på cykeltur

35 Cykelstier, Vojens forbindes til yderområder, Nustrup-Vojens, Gabøl-Vojens osv for at få helhed.

34 Større fokus på sundhed for alle f.eks. mulighed for aktiviteter for båder børn, unge og ældre. Det 
skal være nemt at komme rundt (stier og grønne områder)

32 Vedligehold grønne områder

21 Det behøver ikke være velfriseret men der er træer over det hele (søerne)

20 Parklignende forhold omkring søer.

19 Der skal være aktivitetspladser

18 Stisystemer skal synliggøres

17 Sundhed tænkes ind i alt

14 Mangler grønne områder med plads til børn kan lege og voksne slappe af.

10 Lave grusstier, løbe og cykelstier mellem de grønne områder

7 Positivt med de mange grønne områder til gåture i byens udkanter

6 Kunst rund ved grønne områder

5 Græsarealer

4 Markering af gåture
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Status på Forum Vojens aktiviteter 

 

  
Hvad er der sket/sat i gang 

 
Hvad skal vi sætte i gang i 2016 

 
Hvad skal vi sætte i gang i 2017 

 
Infrastruktur 

 
-Lufthavnsopgradering 
- Ny DSB-køreplan 
- Trafikplanlægning for   
  Billundområdet?! 
 

 
- En bedre stiføring for at adskille 
cyklister fra anden trafik og 
sammenbinde byen. (Konkret forslag 
ved aflevering til byårdet.) 
- Indkøbstur fra omegnsbyer uden  
  købmand 2-3 gange om ugen 
- Forbedring af underførsel for bløde  
  trafikanter under banen ved    
  Banegårdsbygningen 
- Underførsel (cykel- og gangsti) fra 
Øster Alle til Brdr. Gram-området. 
- Stiforbindelse Vest til Halområdet 
langs omfartsvejen. 
- Skiltning (kræver en plan, inden det  
  sættes i gang) 

 
- Trafikplan 

 
Sports- og 
fritidsbyen 

 
- Udarbejdelse af Helhedsplan for  
  halområdet. (Konkret forslag ved 
aflevering til byrådet.) 
- Acture-park-projektet (synlige  
  fritidstilbud (pakker)for borgere  
  og gæster med en aktiv og kreativ  
  brug af naturen fra sommeren  
  2016) 
- Udviklingsplan for motorsport.   
  Event Danmarks Hurtigste Bil 
søges tiltrukket til Vojens 
 

 
- Samarbejde med Haderslev 
Erhvervsråd (HER). 
- Naturlegeplads ved Fuglesøen. 
- Kondisti ved Fritidscenteret eller 
Fuglesøområdet. 

 
- Udviklingsplan for  
  alle 4 områder 

 
Bymidten og 
kulturen 

 
- Projektarbejdsgruppe  
  om  
  Banegårdsbygningen  
- Kommunal  
  arkitektstrategi 
 

 
- Arkitektkonkurrence. (Konkret forslag 
ved aflevering til byrådet.) 

- Legeplads/aktivitetsområde i 

midtbyen. 
- Gøre noget ved bygningen (den 
tidligere Farvenyt). 
- Sjov-at-stoppe-op-ved-når-man-lige-
kommer-forbi-aktivitet. 

 

 
Handel og 
erhverv 

 
- Kommunen har vedtaget en ny  
  lokalplan for Rådhuscentret 

 
- Forskønnelse af Rådhuscentret. 
(Konkret forslag ved aflevering til 
Byrådet.) 
- Opholdsarealer i Rådhuscentret  
  (bænke og overdækkede  
  områder og/eller legeplads) 
 

 

 
Synlighed 

 
http://www.Forumvojens.dk  

  

http://www.forumvojens.dk/


- Kommunikationsplatform  
  (www.vojens.dk)  
- Lokalpressen mindst 2 gange om  
  måneden 

- Løbende udvikling af  
  hjemmesiden 
- Lokale/fast foreningsadresse 

 
Organisering/
driftslignende 
opgaver 
 
 

 
- Vedtægterne: Bestyrelsen kan  
  nedsætte udvalg efter behov og  
  delegere opgaver til disse 

 
- borgernetværk af ”praktikere”, der  
  kan handle på bestyrelsens  
  opdrag/vegne i mindre sager, der  
  løbende vil opstå og hvis løsning er af  
  betydning for borgerne. (Kun) supp.,  
  hvor den politiske vilje til kommunale  
  løsninger ikke er tilstrækkelig 

 

 
Økonomi 

 
- Vedtægterne: Endvidere  
  finansieres foreningens  
  aktiviteter ved sponsorstøtte  
  samt bidrag fra øvrige, der kan  
  tilslutte sig foreningens  
  formål, herunder andre  
  offentlige og private  
  virksomheder, foreninger,  
  institutioner samt  
  privatpersoner m.m. 

 
- igangsætte en systematisk afsøgning  
  af mulighederne for  
  fundraising/komplementærmidler  
  inden for de områder, vi beskæftiger  
  os med 
- Konkret fundraising, efterhånden som  
  enkeltprojekter bliver klar til det 

 

 

http://www.vojens.dk/

