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1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min).

Indstilling:
Referat godkendes.
Beslutning:
Godkendt.
Bilag:

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Torben Skødt sender regneark til sekretæren, som tilretter med trufne beslutninger, som kommer ud med
referatet.
Bilag:
Oversigt bevillinger.

3.

Orientering fra formanden (20 min).

Sagsfremstilling:
Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde.
Motorsportsområdet.
Banegårdsområdet.
Hotel Pauli.
Unge på knallert.
Driftsgruppen. Der arbejdes på at formulere en alternativ organisering.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Godkendt.
Bilag:

4.

Friluftsprojekt i Vojens (10 min).

Sagsfremstilling:
Økonomisk støtte til en borgergruppe med Karsten Petersen i spidsen, der gerne vil etablere faciliteter til
friluftsaktiviteter i Vojens omkring Fritidscentret. Nærmere detaljer fremgår af gruppens projektbeskrivelse.
Indstilling:
2

Oplægget fra borgergruppen godkendes inkl. bevilling af de ansøgte 150.000 kr.
Beslutning:
Projektet principgodkendes med følgende forudsætninger:
Der bevilges op til 150.000 kr., hvor der skal foreligge dokumentation og de enkelte udgiftsposter
godkendes af Forum Vojens.
Der skal foreligge en aftale med Kommunens Byrumsgruppe (Kontakt Kai Wisnewski) med hensyn til
byggetilladelse og vedligeholdelse.
Peter Lambæk Nielsen er kontaktperson.
Den endelige godkendelse kommer på et senere bestyrelsesmøde.
Bilag:
Aktivitet _Friluftsgruppe

5.

Høringssvar vedr. centerområde Vestergade (5 min).

Sagsfremstilling:
I forlængelse af referat pkt. 8 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2016 fremsendte Forum Vojens
høringssvar til Haderslev Kommune.
Indstilling:
Høringssvaret tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.
Bilag:
Høringssvar-centerområde-Vestergade-sept-2016

6.

Rådhuscentret (10 min)

Sagsfremstilling:
Der er behov for at være mere ambitiøs vedr. petanquebane og torveareal for at få noget klar i år.
Der er forventninger til at de handlende vil skabe aktiviteter i området.
Indstilling:
Der bevilges samlet en ramme op til 250.000. Justeres når der er helt overblik over hvad der er bevilget.
Der skal udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag som kan godkendes og igangsættes hurtigst muligt. Endelig
godkendelse gives af formandskabet.
Beslutning:
Godkendt.
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7.

Eventuelt (5 min)

Solveig Larsen gav status på Vojens.dk.

8.

Udmelding til offentligheden (5 min).

Sagsfremstilling:
Hvad udmeldes til offentligheden.
Beslutning:
Intet udmeldes.
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Nr
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Dato
Pkt
Område
07-01-2016
2 Drift
07-01-2016
3 Drift
20-04-2016
1 Borgernært og synligt
22-06-2016
5 Strategi og planer
22-06-2016
9 Drift
01-09-2016
6 Borgernært og synligt
01-09-2016
7 Borgernært og synligt
01-09-2016
8 Strategi og planer
01-09-2016
9 Borgernært og synligt
22-09-2016
4 Borgernært og synligt
22-09-2016
6 Borgernært og synligt

Aktivitet
Administration og mødeaktiviteter
Hjemmesider forumvojens.dk og vojens.dk
Rådhuscentret
Motorsportsprojekt
Hjemmeside grundplatform vojens.dk
Kunstgræsbane i Fritidscentret (VBI)
Rådhuscentret - Petanquebane
Masterplan for Vojens midtby
Rådhuscentret - opholdsområde (Torveområde)
Friluftsprojekt
Rådhuscentret - tillægsbevilling op til max 250.000 kr.
Samlet bevillinger

Rækkenavne
Borgernært og synligt
Friluftsprojekt
Kunstgræsbane i Fritidscentret (VBI)
Rådhuscentret
Rådhuscentret - opholdsområde (Torveområde)
Rådhuscentret - Petanquebane
Rådhuscentret - tillægsbevilling op til max 250.000 kr.
Drift
Administration og mødeaktiviteter
Hjemmeside grundplatform vojens.dk
Hjemmesider forumvojens.dk og vojens.dk
Strategi og planer
Masterplan for Vojens midtby
Motorsportsprojekt
Hovedtotal

Bevilget

Forbrug
10.000
35.000
75.000
75.000
10.000
100.000
75.000
340.000
65.000
150.000
35.000
970.000

Sum af Bevilget
500000
150000
100000
75000
65000
75000
35000
55000
10000
10000
35000
415000
340000
75000
970000

Bemærkning

2.500,00 Forbrug er jf. referatet.

Er det en del af nr B2?
Bliver de brugt i 2016?
Bliver hele beløbet brugt i 2016?
Bliver det brugt i 2016?
Bevilget 215.000 kr. (B3, B7, B9)
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13. september 2016

Projektgruppe - Projekt Friluftsgruppe Vojens
Aktivtet og evt. tidsplan:
Etablering af friluftsområde bestående af shelters, bålhytte og øvrige friluftsrelaterede ting som kan bruges
til både friluftsliv og til undervisning.
Opstart: Hurtigst muligt
Forventes afsluttet Foråret 2017
Formål / Mål:
Formålet er at skabe en ny aktivitet og et værested med fokus på friluftsliv. Målet er at skabe et sted med
fokus på friluftsliv som vil være til gavn for alle borgere i Vojens.
Friluftsliv er en livsstil der er i stærk positiv fremgang, og Vojens er en af de få byer som endnu ikke har et
friluftsområde i tilknytning til byen. Friluftsliv og livet under åben himmel tiltrækker flere og flere unge som
vælger den livsstil frem for et ungdomsliv med diskoteker, alkohol og tvivlsomme oplevelser.

Deltagere/organisering :
Karsten Hansen Petersen (formand)
Henning Deer
Tom Knudsen
Målgrupper:
Alle borgere i Vojens samt friluftsinteresserede mennesker fra den øvrige del af verden. Yderligere vil
området henvende sig til spejdere samt alle byens foreninger.
Direkte:
Borgere i Vojens der som enkeltperson eller gruppe kan tage ud og nyde friluftslivet med mad over bål,
overnatning i det fri eller en aktiv børnefødselsdag etc.
Byens skole og øvrige foreninger kan bruge området til undervisning og teambuilding. Endvidere kan
området bruges af skoleklasser, vennegrupper og andre fællesskab til mini "ryste-sammen ture".
Området vil også have adgang for øvrige besøgende fritidsfolk der vil have mulighed for at holde hvil for
natten med overnatning. Området ligger direkte på en velbesøgt vandrerute for Hærvejen og at området
ved Vojens gemmer på en spændende historie som friluftsfolk meget gerne bruger tid på under en
vandretur med rygsæk.

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.
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Indirekte:
Indirekte vil det være med til at sætte Vojens by på det nye landkort som har fokus på friluftsliv samt
aktiviteter der appellere til aktiv fritid.
Området omkring Fritidscenter og skoven vil få meget mere liv når borgere vil besøge området. En aktivitet
der vil fremme både sundhed og sammenhold for borgere i Vojens.
I området vil det være muligt at lave info om Vojens som et godt sted at bo og alle de muligheder området
tilbyder.
På sigt kan området udvides til også at fungere som ferielejr for udsatte unge, et andet projekt som vi
senere vil informere Forum Vojens om som et nyt tiltag for at styrke Vojens som en god by at bosætte sig i.
Støtte:
Friluftsgruppe Vojens ansøger om Kr. 150.000,- til etablering af området. Pengene skal gå til anskaffelse af:
•
•
•
•

4 stk. shelters
1 stk. bålhytte med shelters.
1. stk. bålplads/lille naturscene.
1. stk naturhytte som bl.a. kan bruges til undervisning.

Udover ovennævnte bliver der også etableret brændeopbevaring, borde/bænke samt ting til
friluftsaktiviteter.
Et tilsvarende beløb vil blive søgt ved Naturstyrelsen når de åbner for ansøgninger til nyetablering af natur
og friluftsprojekter. Det vil forventet ske i marts 2017.
Det samlede beløb skal bruges til nyanskaffelser, opsætning og etablering af området.

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune
Teknik & Miljø
Simmerstedvej 18 – 1. sal
6100 Haderslev
Vojens, den 17. september 2016.

Høringssvar vedr. udvikling af centerområde Vestergade i Vojens.
I Foreningen Forum Vojens har vi noteret os, at Haderslev Kommune indkalder ideer og forslag i forhold til
udvikling af det eksisterende centerområde Vestergade i Vojens.
Det sker som følge af et aktuelt behov for et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området som følge
af et ønske om at etablere en ny og større dagligvarebutik i området mellem Vestergade, Hans Grams Gade
og Danmarksgade.
I forlængelse af Vision Vojens rapporten, der blev præsenteret for Byrådet den 1. september 2015, arbejder
Forum Vojens i øjeblikket sammen med et arkitektfirma på at få lavet en masterplan for udvikling af hele
bymidten i Vojens.
Vi ser p.t. ingen risiko for konflikt mellem de to initiativer og har således ingen bemærkninger i den
nuværende fase.
Vi imødeser den senere høring om en ny lokalplan for området. Til den tid er det muligt, at vi vil kunne
bidrage med ideer til udnyttelsen af det samlede lokalplanområde.

Med venlig hilsen
på vegne af Forum Vojens

Peter Lambæk Nielsen (formand)
Dyssebakken 49
6500 Vojens
Tlf.: 40341856
E-mail: Peter.L.Nielsen@mail.tele.dk

