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1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min).

Indstilling:
Referat godkendes.
Beslutning:
Godkendt.
Bilag:

2.

Økonomi (15 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler og overførsler til 2017.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Der blev ændret i nogle af bevillingerne for at få det samlede bevilget beløb til at holde sig inden for
900.000 kr.
B numrene refererer til bevillingsnumrene i bilag Oversigt bevillinger.
B1: Bevilget 07-01-2016 pkt. 2 Administration og mødeaktiviteter oprindeligt 10.000 kr. ændret til 4362 kr.
B2: Bevilget 07-01-2016 pkt. 3 Hjemmeside forumvojens.dk og vojens.dk oprindeligt 35.000 kr. ændret til
15.638 kr.
B6: Bevilget 22-06-2016 pkt. 9 Hjemmeside grundplatform vojens.dk oprindeligt 10.000 kr. ændret til 0 kr.
B11: Bevilget 22-09-2016 pkt. 6 Rådhuscentret – tillægsbevilling op til max 250.000 oprindeligt 35.000 kr.
ændret til 0 kr.
Forum Vojens fremsender information til kommunen om at Forum Vojens har bevilget 900.000 kr. til
projekter i 2016. Heraf forventes at blive bogført 299.267 kr. i 2016. Restbeløbet på 552.225 kr. forventes
først udbetalt i 2017.
Bilag:
Oversigt bevillinger.
Omkostninger Forum Vojens 2016.

3.

Orientering fra formanden (20 min).

Sagsfremstilling:
Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde.
Kommunikationsplatform.
Rådhuscentret. Der er lavet en petanquebanen.
Masterplan for midtbyen. Processen er godt i gang.
Helhedsplan for motorsportsområdet.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
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Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:

4.

Ansøgning om støtte til Disc Golf bane (15 min).

Sagsfremstilling:
En ny forening i Vojens vil anlægge en Disc Golf bane ved Fuglesøen. Foreningen vil udbrede Disc golf
sporten i kommunen, så der ikke kun er fokus på Haderslev. Målet er ligeledes også at få flere børn og unge
ud og dyrke sporten. Området ligger perfekt tæt på skole og andre idrætsområder. Foreningen vil vi
indkøbe 6 ekstra kurve, som vil gå på skift i skolerne i kommunen, så eleverne får mulighed for at dyrke en
ny udendørs aktiv sportsgren i idrætstimerne.
Den nye forening står for at etablere banen i samarbejde med Discimport.dk som har et Disc Golf Park
koncept med den fulde pakke, dvs. banedesign, materialer, udstyr, skiltning osv. De har gode erfaringer
med at anlægge baner rundt omkring i Danmark og har så sent som i uge 41 indviet en af deres nye baner i
Herning med politiske taler.
Foreningen har fået bevilget et beløb på 60.000 kr. af kommunens Facilitetspulje til indkøb af kurve og
discs. Men det er nok ikke helt nok til den fulde Disc Golf Park pakke – da planen også at trimme lidt rundt
omkring og gøre banen mere spændende og udfordrende. Det er her vi nok får brug for lidt ekstra hjælp
økonomisk. For der er potentiale til at lave en rigtig god bane. Foreningen forestiller sig også en mindre bro
over til øen i Fuglesøen, som kunne blive disc golfens svar på et ”Island hole” fra golf sporten.
Foreningen vil vi afholde nybegynder-dage, hvor interesserede kan blive introduceret til sportsgrenen og
naturligvis gå en runde og prøve det af. Ligeledes vil der være mulighed for Company-dage, hvor firmaer vil
kunne booke os til lidt hyggelig Disc golf.
Foreningen har aftalt møde med kommunens driftsafdeling med henblik på at få drøftet og afklaret
relevante forhold omkring anlæggelse af banen.
De samlede omkostninger til anlæggelse af banen er ca. 100.000 kr. Foreningen søger derfor 40.000 kr. i
tilskud fra Forum Vojens.
Indstilling:
Det indstilles, at Forum Vojens bevilger 40.000 kr. af Forum Vojens 2017 bevilling som tilskud til anlæggelse
af en Disc Golf bane ved Fuglesøen under forudsætning af følgende:
1. Foreningen fremsender en vedtægt til Forum Vojens.
2. Foreningen fremlægger et anlægsbudget og en finansieringsplan.
3. Foreningen fremlægger nødvendige aftaler med kommunen om anlæg og drift af banen.
Beslutning:
Godkendt som indstillet og med krav om at se plan over anlægget og under forudsætning af at Forum
Vojens får bevilget midler i 2017.
Bilag:
Korrespondance med repræsentant fra foreningen.

5.

Oprettelse af frivilligkorps (20 min).

Sagsfremstilling:
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“Ildsjælelisten” fra VisionVojens-arbejdet er en værdifuld oversigt over borgere, der har være aktive og
tilkendegivet deres interesse i udviklingen af Vojens. En systematisk gennemgang af listen giver håb om, at
det er muligt at finde et passende antal kandidater til et “frivilligkorps” bestående af (fortrinsvis)
efterlønnere/pensionister - herunder også kandidater til opgaven som koordinatorer/arbejdsledere.
Erfaringen er dog, at disse borgere trods faglige/personlige kvalifikationer og ressourcer ikke uden videre
melder sig som ansøgere til de midler (400.000 kr.), Forum Vojens har afsat til synlige og borgernære
initiativer i 2016. Tilsvarende er det heller ikke strømmet ind med ideer til økonomisk overkommelige,
konkrete initiativer, Forum Vojens kunne igangsætte for at forbedre forholdene i byen.
Det foreslås, at Forum Vojens i stedet opsøger potentielle frivillige med forslag om at løse konkrete
opgaver. Når der er etableret et korps, der er i stand til at skabe synlige forbedringer i byen, vil løsningerne
i sig selv med stor sandsynlighed afdække yderligere opgaver, der kan løses i et sådant regi.
På samme måde søges rekrutteret én eller flere aktivitetskoordinatorer - jf. drøftelsen på bestyrelsesmødet
den 1. september (pkt.5). Fordelen ved flere koordinatorer/arbejdsledere er, at opgavernes forskellighed
kræver forskellige kvalifikationer, og at opgave og ansvar for den enkelte koordinator dermed bliver mere
overkommelig.
For koordinatorernes vedkommende er det nødvendigt med kontinuitet, mens frivilligkorpset godt kan
have en mere dynamisk/åben karakter for på den måde at udnytte borgeres engagement i enkeltsager.
Indstilling:
1. Bestyrelsen kontakter 2-3 potentielle koordinatorer, der inviteres til møde til afklaring af
forventninger og fordeling af ansvar. Mødet tjener desuden til endelig afklaring af deltagernes
beslutning om at deltage i arbejdet.
2. Bestyrelsen kontakter et udvalg af borgere fra “ildsjælelisten” med opfordring til at indtræde i et
frivilligkorps.
I henvendelsen bruges et udvalg af de opgaver, der blev drøftet på bestyrelsesmødet i Forum
Vojens den 22. juni 2016 (pkt. 6) som eksempelgrundlag til at motivere de frivillige.
De borgere, der melder positivt tilbage, indkaldes til et samlet møde, hvor bestyrelse og
frivilligkorps afstemmer rammer og forventninger. Mødet tjener desuden til endelig afklaring af
deltagernes beslutning om at deltage i arbejdet.
Beslutning:
Godkendt som indstillet. Karl Posselt er indtil videre tovholder.
Der tages stilling til økonomi senere.
Bilag:

6.

Eventuelt (5 min)

Kai Wisnewski opfordrer bestyrelsen til at udarbejde en statusrapport til kommunen.
Driftsafdelingen har fjernet den gamle infotavle.
Sagen om husstandsomdeling af VisionVojens er ikke kommet videre. Den ligger stadig ved
kommunikationsgruppen.

7.

Udmelding til offentligheden (5 min).

Sagsfremstilling:
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Hvad udmeldes til offentligheden.
Beslutning:
Ingen udmelding.
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Nr
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

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
20-10-2016
4 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.
Tilskud til Disc Golf bane
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.
Tilskud til Disc Golf bane
Drift
Administration og mødeaktiviteter
Hjemmeside grundplatform vojens.dk
Hjemmesider forumvojens.dk og vojens.dk
Strategi og planer
Masterplan for Vojens midtby
Motorsportsprojekt
(tom)
(tom)
Hovedtotal

Bevilget

Forbrug
4.362
15.638
75.000
75.000
0
100.000
75.000
340.000
65.000
150.000
0
40.000

Bemærkning
1.434,00 Ændret 20-10-2016 pkt 2
780,00 Ændret 20-10-2016 pkt 2

46.294,00
Ændret 20-10-2016 pkt 2
Bliver de brugt i 2016?
Bliver hele beløbet brugt i 2016?
Bliver det brugt i 2016?
Ændret 20-10-2016 pkt 2
Bevilges af 2017 budgettet

940.000

Sum af Bevilget Sum af Forbrug
505.000
150.000
100.000
75.000
65.000
75.000
0
40.000
20.000
2.214
4.362
1.434
0
15.638
780
415.000
46.294
340.000
75.000
46.294

940.000

48.508

Dato
07-01-2016
07-01-2016
20-04-2016
22-06-2016
01-09-2016
01-09-2016
22-09-2016

Aktivitet
Administration og mødeaktiviteter
Hjemmesider vojens.dk og forumvojens.dk
Rådhuscentret
Motorsportsprojekt
Kunstgræsbane i Fritidscentret (VBI)
Masterplan for Vojens midtby
Friluftsprojekt
Sum

Fremtidige bevillinger (2017):
20-10-2016 DiscGolfbane

Bevilget
4.362
15.638
215.000
75.000
100.000
340.000
150.000
900.000

40.000

Faktureret
omkostning i
2016
1.434
780
0
46.294
0
0
0
48.508

Forventet
Omkostning
yderligere
overføres til Bemærkning
omkostning i
2017
2016
2.928
0 Bevilling nedjusteret med kr. 5638 (fra 10.000)
14.858
0 Bevilling nedjusteret med kr. 29.362 (fra 45.000)
48.775
166.225 Bevilling nedjusteret med kr. 35.000 (fra 250.000)
28.706
0 Kai tjekker restfaktureringsbeløb
0
100.000 Bevilling overføres til 2017
204.000
136.000 Ratebetaling af kr. 68.000 pr. måned i 5 mdr.
0
150.000 Bevilling overføres til 2017
299.267
552.225
900.000

Fra: René Pedersen [mailto:rpe@haderslev.dk]
Sendt: 13. oktober 2016 13:57
Til: Teis Melcher <melcher@outlook.dk>
Emne: SV: Disc golf i Vojens
Derudover er teestederne ikke med i prisen åbenbart (der kan laves teesteder med kunstgræs)
så vil gætte på at vi nok kommer til at mangle mellem 30.000-40.000kr udover de 62.000kr vi
allerede har anskaffet.
Med venlig hilsen
René Pedersen
IT-Supporter

Haderslev Kommune
UDCIT
Østergade 48 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 74349888
rpe@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Fra: Teis Melcher [mailto:melcher@outlook.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:57
Til: René Pedersen
Emne: SV: Disc golf i Vojens

Lyder godt.
MVH
Teis
Fra: René Pedersen [mailto:rpe@haderslev.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:52
Til: Teis Melcher <melcher@outlook.dk>
Emne: SV: Disc golf i Vojens
Hej igen.
Jeg får priser fra Discimport.dk inden fredag. Vi har fået et tilskud på godt 60.000kr til indkøb
af kurve, udstyr, disce osv. Tilskuddet fra Forum Vojens afhænger rent størrelsemæssigt lidt
af, hvad Drift siger til vores møde senere. Hvad der er muligt/ikke muligt på lokationen.
Men jeg kan få et nogenlunde overblik, når jeg får priserne fra Discimport snarest.
Med venlig hilsen
René Pedersen
IT-Supporter

Haderslev Kommune
UDCIT
Østergade 48 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 74349888
rpe@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Fra: Teis Melcher [mailto:melcher@outlook.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:46
Til: René Pedersen
Emne: SV: Disc golf i Vojens

Hej René
Tak for det.
Jeg har dog brug for at vide, hvad økonomien i projektet er. Hvad koster det, hvad har I fået finansieret og
hvor meget vil I søge i tilskud fra Forum Vojens.
Er det muligt at få oplyst?
MVH
Teis
Fra: René Pedersen [mailto:rpe@haderslev.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:41
Til: Teis Melcher <melcher@outlook.dk>
Emne: SV: Disc golf i Vojens
Hej Teis.
Banen skal ligge i Fuglesøen og grunden til anlæggelsen af banen er, at vi gerne vil udbrede
Disc golf sporten i kommunen, så der ikke kun er fokus på Haderslev. Målet er ligeledes også
at få flere børn og unge ud og dyrke sporten og der ligger området perfekt ift. at den er tæt på
skole og andre idrætsområder. Faktisk vil vi indkøbe 6 ekstra kurve, som vil gå på skift i
skolerne i kommunen, så eleverne får mulighed for at dyrke en ny udendørs aktiv sportsgren i
idrætstimerne.
Vi har oprettet en ny forening/disc golf klub, som står for at etablere banen i samarbejde med
Discimport.dk som har et Disc Golf Park koncept med den fulde pakke, dvs. banedesign,
materialer, udstyr, skiltning osv. De har gode erfaringer med at anlægge baner rundt omkring
i Danmark og har så sent som i går indviet en af deres nye baner i Herning med politiske taler
og hele molevitten 
Jeg skal til møde med Drift engang senere i oktober måned, men vi har fået bevilget et beløb
af kommunens Facilitetspulje til indkøb af kurve og discs. Men det er nok ikke helt nok til den
fulde Disc Golf Park pakke – da planen er også (hvis Drift tillader det) at trimme lidt rundt
omkring og gøre banen mere spændende og udfordrende. Det er her vi nok får brug for lidt
ekstra hjælp økonomisk. For der er potentiale til at lave en rigtig fed bane. Vi forestiller os evt.
en mindre bro over til øen i Fuglesøen, som kunne blive disc golfens svar på et ”Island hole”
fra golf sporten 
Som forening/klub vil vi afholde nybegynder-dage, hvor interesserede kan blive introduceret til
sportsgrenen og naturligvis gå en runde og prøve det af. Ligeledes vil der være mulighed for
Company-dage, hvor firmaer vil kunne booke os til lidt hyggelig Disc golf.
Er der mere relevant information, du skal vide lidt om?
Med venlig hilsen
René Pedersen
IT-Supporter

Haderslev Kommune
UDCIT
Østergade 48 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 74349888

rpe@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Fra: Teis Melcher [mailto:melcher@outlook.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:20
Til: René Pedersen
Emne: SV: Disc golf i Vojens

Hej René
Vi regner med at få nogle midler til næste år. Hvor mange ved jeg ikke.
Vil du skrive lidt om projektet og dets økonomi, så tager vi det med i bestyrelsen.
Du kan muligvis bruge vedhæftede skema til beskrivelsen. Ellers bare i en mail med følgende informationer:
Hvor skal det ligge og hvorfor.
Hvem etablerer det.
Hvad koster det at anlægge og efterfølgende drift.
Hvem er det til gavn for.
Hvis du har spørgsmål må du endelig ringe.
MVH
Teis
Tlf. 23622449
Fra: René Pedersen [mailto:rpe@haderslev.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 14:12
Til: Teis Melcher <melcher@outlook.dk>
Emne: Disc golf i Vojens
Hej Teis.
Vi er pt. i gang med at researche mulighederne for at anlægge en Disc Golf bane i Fuglesøområdet i Vojens. Nu ved jeg at du er med i Vision Vojens og at Disc Golf banen er en del af
den store vision.
Derfor skal jeg lige høre, om man via Vision Vojens måske havde nogen midler til rådighed,
der kunne bidrage til at få anlagt banen?
Med venlig hilsen
René Pedersen
IT-Supporter

Haderslev Kommune
UDCIT
Østergade 48 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 74349888
rpe@haderslev.dk
www.haderslev.dk

