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FORUM VOJENS 
Bestyrelsesmøde 1. september 2016 
Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 

Referat 
 

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen 

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen 

 Karl Posselt 

 Teis Melcher 

 Anders Sørensen 

 Torben Skødt 

 Solveig Larsen 

 Ditte O’Neill  

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud: Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Referent: Teis Melcher 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min). 
Indstilling: 

Referat godkendes. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

2. Orientering om aktiviteter for unge på knallert. (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Karsten Petersen giver en status på aktiviteter med unge knallertkører med oplæg til at Forum Vojens kan 

bidrage med økonomiske midler i et eller andet omfang. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning og Forum Vojens drøfter eventuelt bidrag. 

Beslutning: 

Forum Vojens bidrager med at der indkaldes til et møde med relevante parter, med henblik på at projektet 

kan igangsættes. Når det er i gang, skal det køre uden for Forum Vojens regi. Forum Vojens Tovholder 

udpeges senere. 

Bilag: 

3. Økonomi (3 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Overblik over hvad der er disponeret over, fremlægges på næste møde. Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

4. Orientering fra formanden (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Bestyrelsen skal inspirere de lokale politikere med ønsker om investeringer i Vojens i 2017. Karl Posselt 

samler op og fremsender til lokale politiker hurtigst muligt og inden budgetseminaret 20. september. 
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Bilag: 

 

5. Etablering af stående aktivitets/drifts-gruppe (25 min). 
Sagsfremstilling: 

Der lægges op til at Forum Vojens etablerer en stående aktivitets/drifts-gruppe, der på baggrund af en af 

bestyrelsen godkendt aktivitetsplan (aktiviteter, mål, budgetter, organisering mv.) fremlagt af en leder for 

gruppen, får ansvaret for at planlægge og gennemføre synlige og borgernære aktiviteter, samt andre 

aktiviteter efter nærmere aftale. 

Der udpeges endvidere en aktivitetskoordinator, der med reference til bestyrelsesformanden vil fungere 

som leder for gruppen og vil have ansvaret for følgende opgaver: 

- at lede, facilitere, koordinere og initiere de borgernære og synlige aktiviteter, herunder sikre at de 

løbende lever op til deres godkendte mål/formål, tidsplaner og budgetter. 

- at være projektleder for specifikke arbejdsgrupper/projektgrupper nedsat af bestyrelsen. 

Aktivitetskoordinatoren følger endvidere op på øvrige arbejdsgrupper/projektgrupper med henblik 

på evt. rådgivning og facilitering efter behov. 

- at fungere som leder og koordinator af den daglige drift. 

Aktivitetskoordinatoren udpeges af bestyrelsen og kan udpeges udenfor bestyrelsens midte. 

Øvrige detaljer omkring aktivitets/drift-gruppens forhold og vilkår vil blive defineret nærmere og fremlagt 

overfor bestyrelsen til godkendelse. 

Indstilling: 

Det indstilles at: 

- Ovenstående besluttes. 

- Vagn Jessen udpeges som aktivitetskoordinator, såfremt han giver endeligt tilsagn. 

- Aktivitetskoordinatoren (hvis udpeget) fremlægger aktivitetsplan til godkendelse på 

bestyrelsesmøde, om muligt førstkommende. 

Beslutning: 

Vagn Jessen ønsker alligevel ikke at være aktivitetskoordinator. 

Oplæg godkendes. Der arbejdes med at finde en ny aktivitetskoordinator. Ildsjælelisten udsendes igen til 

bestyrelsen. 

Bilag: 

6. Ansøgning fra VBI om støtte til etablering af kunstgræsbane (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Jf. referat pkt. 3 fra mødet den 22. juni 2016, skal Forum Vojens beslutte hvilket beløb foreningen vil give til 

etablering af kunstgræsbane i Fritidscentret. 

Indstilling: 

Forum Vojens bevilger 100.000 kr. eks moms til etablering af kunstgræsbane såfremt at den resterende 

økonomi til projektet tilvejebringes.  
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Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

7. Anlæggelse af petanquebane ved Rådhuscentret (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Preben Holmberg foreslår finansiering i fællesskab med ”Sundhed og forebyggelse”.  Der er indhentet 

sekundære tilbud på dele af opgaven. Den samlede opgave forventes at udgøre 150.000 eks moms. 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen indgår en aftale med Preben Holmberg om finansiering 50/50 mellem Forum Vojens og 

”sundhed og forebyggelse”. Bestyrelsen godkender at der afsættes 75.000,- til opgaven 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

8. Masterplan for Vojens midtby (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Tegnestuen Mejeriet har på opfordring fra Forum Vojens udarbejdet et oplæg til udarbejdelsen af en 

masterplan for Vojens midtby. 

Samtidig har kommunen udsendt en annonce, hvori kommunen indkalder ideer og forslag i forhold til 

udvikling af det eksisterende centerområde Vestergade i Vojens, med henvisning til en folder med et 

debatoplæg. 

Der er umiddelbart ikke helt harmoni i det kommunen har igangsat og det vi i Forum Vojens har gang i lige 

nu. Der er behov for et møde med kommunen med henblik på at få tingene til at gå op i en højere enhed. 

Tillæg til sagsfremstilling: 

- Kommunens folder med oplæg til debat, forventes, som udgangspunkt, ikke at influere negativt på Forum 

Vojens' projekt for midtbyen. Kommunen lægger op til lokalplansændring, hvilket ikke behøver at være et 

problem for vores projekt. Kommunen skal inddrages fra starten, så der bliver en sammenhæng.   

- Tegnestuen har lavet et tilbud for udarbejdelsen af en masterplan for Vojens midtby, som bestyrelsen har 

fået fremsendt. Torben og jeg redegør kort for det foreliggende materiale og lægger op til at bestyrelsen 

diskuterer sagen, med henblik på at tage en beslutning om, hvorvidt vi skal indgå en aftale med Mejeriet.  

Indstilling: 

Sagen drøftes og der besluttes hvad Forum Vojens gør her og nu. 

Det indstilles at bestyrelsen tager beslutning om at Forum Vojens, på baggrund af det fremsendte tilbud, 

indgår aftale med Tegnestuen Mejeriet om udarbejdelse af en masterplan for Vojens Midtby, til en pris af 

340.000,-.    

Beslutning: 

Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med Tegnestuen Mejeriet ud fra det fremlagte. Der bevilges 

340.000 kr. eks. moms til projektet. 
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Forum Vojens fremsender høringssvar vedr. Udvikling af Centerområde i Vestergade i Vojens som tager 

udgangspunkt i Vision Vojens for området og at Forum Vojens er i gang med at udarbejde en helhedsplan 

for området. Formandsskabet fremsender et høringssvar. 

Bilag: 

Vojens Midtby masterplan tilbud. 

Annonce i lokalavisen om høring. 

Debatfolder_Centeromraade_Vojens. 

9. Rådhuscenter - opholdsområde (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Oprydning i rådhuscentret. – Arbejdsgruppen har diskuteret mulighederne for opholdsområdet. Det er 

vigtigt at der samles opbakning fra butikkerne såfremt der etableres en scene eller lignende. Opgaven deles 

derfor i etaper og en rydning af området samt græs og belægning foreslås igangsat med færdiggørelse 

inden rådhuscentrets fødselsdag i oktober. Der er indhentet tilbud på rydning af området med nyt græs 

samt ny flisesti og 100 m2 fliseplads. En evt. scene/ forhøjning skal tænkes ind i opgaven således det 

hænger sammen. Der skal dog indhentes opbakning fra butikkerne til aktivering af en evt. scene.  

Opgavens anlægsarbejde er budgetteret til 65.000 kr. eks moms. 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen og igangsætningen af opgaven. Bestyrelsen godkender 

at der afsættes 65.000 kr. eks moms til opgaven. Forudsat at der hentes opbakning fra områdets butikker 

omkring brugen/ aktivering af området. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

10. Information om status på Østergade (2 min). 
Sagsfremstilling: 

Karl har skaffet tegninger af vandløbet. Der er væsentlig vandspild registret i 90erne. Derfor er det lukket 

ned. Vi arbejder på at afklare hvad der er sket efterfølgende i sagen. Der er indhentet pris på 10-15.00 for 

at tætne renden, men da der tvivl om omfanget undersøges sagen pt nærmere. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

11. Orientering om beslutning i Udvalget for Plan og Miljø om halområdet    (2 

min). 
Sagsfremstilling: 

Udvalget for Plan og Miljø har behandlet Forum Vojens helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens. 
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Udvalget har besluttet at udarbejde en masterplan for halområdet. Det understreges, at der ikke afsættes 

midler til eventuel gennemførelse. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

Beslutning i UPM 8. august 2016 vedrørende halområdet. 

12. Eventuelt (5 min) 
 

Karl Posselt orienterer om Haderslev Kommunes Driftsafdeling på har påtaget sig at fjerne plakatsøjlen i 

Østergade. 

Desuden har Anders Sørensen og Karl Posselt har via kommunens arkiv undersøgt historien bag den tørlagt 

vandrende – ligeledes i Østergade 18 (uden for SaierNico) for at afklare, om det er muligt/realistisk at 

revitalisere den. 

Nogen vil nominere os til Home prisen 2016 på 30.000 kr. Peter Nielsen laver en indstilling. 

13. Udmelding til offentligheden (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Der meldes ud på Facebook vedr. efterlysning af aktivitetsgrupper. 
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 Sag: 

Emne: 

Dato: 

Navn: 

Forum Vojens 

Udarbejdelse af masterplan for Vojens Midtby - tilbud 

4. august 2016 

RM 

 

  Vojens Midtby – Masterplan 

Dette notat er en tilbagemelding på jeres forespørgsel om, hvordan et forløb og en økonomi kan 

se ud med os som rådgivere i udvikling af en masterplan for Vojens Midtby, sammen med jer. Vi 

er glade for den tillid I viser os og vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til det, hvis vi kommer 

videre med denne model. 

 

Opgaveområde 

Genstanden for arbejdet er de arealer, der er defineret på kortet side 24 i VisionVojens.  

Vores arbejde vil omhandle fysiske tiltag i byrummene.  

Derudover kan der være nogle organisatoriske tiltag, der måske kan bidrage til at løfte Vojens 

Midtby. Der skal – om muligt findes en sparringspartner, der kan komme med input til jer i den 

sammenhæng. Her tænker jeg specielt på, om det er muligt at finde en model for, hvordan man 

kan komme bygningsejere til undsætning, hvor der ikke kan findes lejere eller nye ejere.  

 

Aktører 

Indledningsvis skal vi definere aktørerne i opgaven. Vi ser for os at der bliver nedsat en 

arbejdsgruppe (repræsentanter fra Forum Vojens), som deltager i workshops sammen med 

inviterede deltagere. Gruppen kan desuden være følgegruppe gennem hele forløbet.  

Derudover kunne det være hensigtsmæssigt at etablere en referencegruppe, hvor eksempelvis 

• Haderslev Kommune deltager med en planlægger, som kan bære skitserne med til 

sparring hos eksempelvis trafikplanlæggere, driftsplanlæggere o.a. i Teknik og Miljø.  

• Handelslivet deltager med en repræsentant 

• Ejendomsmægler deltager med en repræsentant 

• Og at der findes en repræsentant, der eventuel har juridisk, eller anden viden og indsigt i 
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andre tiltag i Danmark der handler om bygninger, der er vanskellige at sælge eller 

anvende og hvordan man evt. kan forandre det. 

 

Grundlagsmateriale og viden  

Vi indsamler grundlagstegninger og oplister de bindinger, der måtte være og fremlægger dem 

for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen beskriver, hvilke grundlæggende problemer den ser i 

områderne. Indsamling af disse emner skal danne grundlag for workshop 1, som planlægges i 

samarbejde med arbejdsgruppen. 

 

Workshop 1 

Temaer til drøftelse i workshop 1 skal  

• skabe fælles grundviden om områderne  

• tilvejebringe ideer til områdernes eventuelt nye status og funktionelle indhold (trafik, 

byrumsindretning, social imødekommenhed…) 

• Hvis det lykkes at finde en sparringspartner vedrørende omdannelse af usælgelige 

huse, så skal vedkommende fremlægge sin viden til almindelig information. 

 

Opsamling 1 

Møde med arbejdsgruppen om opsamling fra Workshoppen med henblik på at definere 

programmet for hver lokalitet.  

 

Skitsering 

TM skitserer på hver lokalitet. Skitserne drøftes med Haderslev Kommunes deltagende 

planlægger. Materialet samles til første udkast til Masterplan. Et møde med arbejdsgruppen kan 

blive nødvendigt. 

 

Workshop 2 

Temaer til drøftelse i workshop 2 skal  

• belyse om skitse fra TM svarer på funktionskrav og stemning 

• drøfte om løsninger understøtter hovedideen og helheden 
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Opsamling 2 

Møde med arbejdsgruppen om opsamling fra Workshop 2 med henblik på at prioritere i det 

endelig indhold i Masterplanen.  

 

Udarbejdelse af forslag til masterplan 

På baggrund af de 2 workshops og beslutningerne i arbejdsgruppen revideres udkastet og 

fremlægges slutteligt for arbejdsgruppen, som den færdige masterplan.  

 

Produkt 

Masterplanen produceres som et A3 hæfte, hvorfra Forum Vojens kan hente materiale til egen 

hjemmeside. Masterplanen er et grundlag for fremtidige udvikling med de planmæssige visioner 

og ideer, der kan formgive Vojens Midtby. 

 

Hæftet vurderes at komme til at indeholde  

• Illustrationsplan, der viser alle delområder 

• Delområdeoversigt 

• Delområdeplaner for hvert af de 6 områder (som illustrationsplaner) 

• Temavignetter for eksempelvis trafik, parkering, grønne strukturer, ejerforhold, bolig, 

erhverv, handel, eventmuligheder,  

• Klimatilpasningsemner beskrives om nødvendigt (Provas høres) 

• Oplæg til tidshorisont og let beskrivelse af efterfølgende tiltag 

 

Tilbud på Tegnestuen Mejeriets ydelse (eksklusiv eventuelt aflønnede konsulenter i 

referencegruppen): 

Kr. 340.000,- kr. + moms  

Arbejdet udføres iht. ABR 89 

Hæftet fremsendes digitalt, men der kan aftales et tilbud på at få den trykt i det ønskede antal 

eksemplare 

  





Debatoplæg - Centerområde i Vojens
Hvordan skal området udvikles?

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA 
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Debatoplæg - Centerområde i Vojens

Baggrund

Denne folder udsendes som en orientering og oplæg 
til debat om forslag til ændring af kommuneplanens 
rammer for rammeområdet 11.10.CE.01 i Vojens, 
der er udlagt til centerområde med butikker, boliger, 
erhverv samt offentlig og privat service. Se områdets 
afgrænsning nedenfor.

Baggrunden for at igangsætte en ny planlægning 
for området er et ønske om at etablere en ny og 
større dagligvarebutik. Denne butik forventes at 
blive op mod 2.500 m², hvilket ikke er i overens-
stemmelse med den nuværende kommuneplan-
ramme, hvor den maksimale butiksstørrelse for 
dagligvarebutikker er fastsat til 1.500 m². 

Såfremt projektet realiseres skal ejendommene Ve-
stergade 5, 7 og 11 rives ned. For Vestergade 5 
(Hotel Pauli) har Byrådet besluttet at åbne mulig-
hed for nedrivning (Byrådsmøde 28.06.2016).

Idet den eksisterende kommuneplanramme for 
området ikke åbner mulighed for den ønskede bu-
tiksstørrelse, skal der gennemføres en forudgående 
debat, inden selve kommune- og lokalplanarbejdet 
igangsættes.

Formålet med debatoplægget er derfor at indkalde   
idéer og forslag til det forestående planarbejde.  

Det er målet, at planlægningen skal give mulighed 
for at ændre de angivne butiksstørrelser, således 
at der ved et kommuneplantillæg vil blive fastlagt 
forhøjede maksimale størrelser på dagligvarebutik-
ker på op mod 2.500 m².

Eksisterende kommuneplanramme 11.10.CE.01 Vojens .

Udover kommuneplantillægget skal der udarbejdes 
en ny lokalplan for området. En lokalplan er et ju-
ridisk bindende dokument, der indeholder bestem-
melser for, hvad det pågældende areal må anven-
des til. 

Lokalplanen vil kun omhandle området, der er om-
kranset af Danmarksgade, Hans Grams Gade og 
Vestergade. Inden for dette område fi ndes der i 
dag 2 lokalplaner: Lokalplan 25 og Tillæg 1 til Lo-
kalplan 25. Disse vil blive afl yst hvis den nye lokal-
plan vedtages. 

Inden der udarbejdes et kommuneplantillæg, vil 
Haderslev Kommune gerne have idéer og forslag til 
områdets fremtidige anvendelse. Her i denne folder 
kan du læse mere om området, og om hvordan du 
kan komme med idéer til planlægningen.

N

Lokalplanområdet, hvor der ønskes etableret en ny 
dagligvarebutik.

N



Debatoplæg - Centerområde i Vojens

Butiksområderne i Vojens bymidte.                                            

Eksisterende planlægning

Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af kom-
muneplanramme 11.10.CE.01 ’Centerområde Ve-
stergade’. Denne fastlægger en bred vifte af mulige 
anvendelser, med bl.a. butikker, boliger, erhverv og 
offentlig service. Samtidig fastlægges der i rammen 
nogle maksimale butiksstørrelser for henholdsvis 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Udgangspunktet for igangsætning af en fornyet 
planlægning er netop at ændre de angivne butiks-
størrelser, således at der i kommuneplantillægget 
vil blive fastlagt forhøjede maksimale størrelser for 
butiksarealet for dagligvarebutikker. 

Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrø-
rende den foreslåede ændring af kommuneplanen.

Vojens bymidte

Detailhandelen er i Vojens bymidte spredt ud over 
tre områder: Østergade, Vestergade og Rådhus-
centret. Området ved Rådhuscentret har i dag det 
mest koncentrerede og attraktive detailhandels-
udbud i Vojens. Langs Vestergade og Østergade 
fremstår udbuddet af detailhandelsbutikker usam-
menhængende, da der er en del boligejendomme 
imellem butikkerne. Flere butikker står tillige tom-
me og der fi ndes i praksis ikke nogen kundestrøm, 
der kan skabe synergi og omsætning i eksisterende 
butikker.

Med planlægningen ønsker byrådet at styrke dag-
ligvareudbuddet i området omkring Vestergade. 
Dette vil medvirke til at styrke bymidten generelt, 
idet handlen trækkes længere mod øst. Endvidere 
er det med til at sikre, at områdets karakter mod 
Vestergade vil blive mere homogent, da overfl ødig-
gjorte bygninger vil blive nedrevet, og der dannes 
et sammenhængede dagligvare-handelsområde for 
byens brugere.  

Området er trafi kalt velbeliggende, idet det er pla-
ceret centralt i forhold til Vojens By. Strækningen 
Vestergade/Østergade, der ligger umiddelbart nord 
for området, udgør det centrale strøg igennem Vo-
jens, ligesom området ligger tæt ved Margrethevej, 
der forbinder handelsområdet til boligområderne i 
den nordlige del af Vojens.

Rådhuscenteret

Vestergade

Østergade

N



Offentlighedsperiode

Idéer, forslag og synspunkter sendes
 

senest den 21. september 2016 til

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø

Simmerstedvej 1a, 1. sal
6100 Haderslev

Eller som e-post til: 
plan@haderslev.dk

Debatoplæg - Centerområde i Vojens

Den videre planlægning

På baggrund af de idéer og forslag, der fremkommer i debatperioden, vil 
Byrådet tage stilling til de foreliggende planlægningsmuligheder. 

Efter debatperiodens udløb udarbej der Haderslev Kommune et forslag 
til kommuneplantillæg og lokalplan. Et kommuneplantillæg vil fastlægge 
rammerne for områdets fremtidige udnyttelse, og en lokalplan vil fast-
lægge de konkrete bestemmelser for byggeri og friarealer, udstykning, 
vejforhold osv.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres i en ny offent-
lig høringsperiode på mindst 8 uger. Relevante inputs fra borgere m.v. 
vil efterfølgende blive indarbejdet i planerne, inden de vedtages endeligt 
af Byrådet.

Sådan gør du

Haderslev Kommune vil gerne høre din mening, inden vi arbejder videre 
med områdets planlægning.

Der er ingen formkrav til, hvordan du kan bidrage med ideér og forslag. 
Det er indholdet, der er det vigtige. Det kan være en god idé at skrive 
forklarende tekst suppleret med en skitse eller en markering på et kort.

Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Henrik G. Myn-
ster, Teknik og Miljø, tlf.: 74 34 22 20, e-mail: hgmy@haderslev.dk.



14.  Forum Vojens fremsender helhedsplan for halområdet i Vojens 

Sagsid.: 15/29900  Tekstforfatter: Kai Wisnewski 
 

 

Sagsindhold 

Forum Vojens har den 30. juni 2016 fremsendt en helhedsplan for udvikling af halområdet i 

Vojens og anmoder Haderslev Kommune at udarbejde en masterplan med udgangspunkt i 

helhedsplanen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Vision Vojens fremsender Forum Vojens ”Helhedsplan for Halområdet, 2017-

2047”. 

Vision Vojens, der er en langsigtet helhedsplan for udvikling af Vojens, er resultatet af det 

arbejde et § 17 stk.4 udvalg for Vojens afleverede til byrådet i 2015. Halområdet indgår i den 

del af Vision Vojens, der handler om, at Vojens bliver en sports- og fritidsby og hvor det 

overordnede mål er at skabe synergi mellem idræt, fritid og skole. 

  

Halområdet er et væsentligt aktiv i virkeliggørelsen af Vision Vojens. 

  

Helhedsplanen for halområdet har et sigte på 30 år og rummer massive investeringer til blandt 

andet nye idrætsanlæg, skole, sportel, infrastruktur m.m. Forum Vojens anslår selv, at hele 

planen rummer investeringer på ca. 500 mio. kr i dagens priser, men gør samtidig 

opmærksom på, at man ikke forventer at investeringerne udelukkende skal ske på baggrund af 

en kommunal finansiering, og at det ikke er sikkert at alle tiltag kan realiseres. 

Forum Vojens anmoder Haderslev Kommune om at udarbejde en masterplan, der tager 

udgangspunkt i helhedsplanen for halområdet. 

Forum Vojens lægger endvidere op til at der allerede i 2017 kan igangsættes delprojekter. 

Første prioritet er en omlægning af arealet nord for SE-Arenaen til nye strandbaner, etablering 

af asfalteret parkeringsareal samt at der udfærdiges en forretningsplan for fremtidig 

aktivitetsniveau i SE-Arenaen som kan bane vejen for anskaffelse af et halgulv til at lægge på 

isen. Forum Vojens har et ønske om, at de tre elementer helt eller delvist kan komme på 

kommunens anlægsbudget i 2017. Som minimum ser Forum Vojens gerne, at 

parkeringspladsen bliver en ren kommunal anlægsudgift. Sideløbende vil Forum Vojens 

arbejde på at skaffe så mange midler som muligt til halgulv og strandbaner. 

  

Forum Vojens vil gerne stå for en fremlæggelse af planen for relevante politiske udvalg og 

invitere udvalgene til et møde i SE-Arenaen, så der også er mulighed for at besigtige området. 

  

Teknik og Miljø har den 20. april 2016, på anmodning fra Forum Vojens, afgivet et 

administrativt svar på, hvilke planmæssige tiltag i form af kommuneplantillæg og lokalplaner 

der vil være nødvendige såfremt helhedsplanen realiseres (se bilag 2). I denne sammenhæng 

blev følgende også oplyst: ”Den af Forum Vojens udarbejdede helhedsplan for området vil i 

princippet i sin helhed kunne indgå som en del af en sådan masterplan. Det forudsætter, at der 

forinden politisk er taget stilling til den ønskede udvikling af halområdet, herunder placering af 

en fremtidig skole i området.  I forbindelse med planprocessen vil det være hensigtsmæssig at 

inddrage og belyse en række tekniske forhold vedrørende for eksempel spildevand, 

klimatilpasning, vejbetjening (også kommunale veje), trafiksikkerhed, herunder overordnet 

afdække økonomiske udgifter forbundet hermed”. 

  



Forslaget fra Forum Vojens berører flere politikområder, der bør inddrages og koordineres. En 

mulig vej frem kunne være et fællesmøde, hvor Forum Vojens får mulighed for at fremlægge 

planen. 

 

Økonomiske forhold 

De anførte delprojekter som ønskes iværksat i 2017 anslås af Forum Vojens til at beløbe sig 

samlet til ca. 4,9 mio. kr (se bilag for mere detaljeret oversigt). Omkostningerne til 

parkeringsarealet er anslået til ca. 2,9 mio kr. 

 

Procedure 

 Udvalget for Plan og Miljø den 8. august 2016. 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Borgerservice, Teknik og Miljø, indstiller, at 

  

 sagen drøftes. 

 

Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 08-08-2016 
Afbud/fraværende: Karl Gunnar Gregersen 

Udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af en masterplan og understreger at der ikke 

er afsat midler til en eventuel gennemførelse. 

 

Bilag  

1    149682/16     Åben    Følgebrev + Helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens.pdf      
 

2    149688/16     Åben    Halområdet i Vojens 2.docx  
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