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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:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:

3.

Orientering fra formanden (20 min).

Sagsfremstilling:
Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde.
Helhedsplan for motorsporten er fremlagt for Udvalget for Kultur og Fritid. Den videre fremgang i projektet
er endnu ikke afklaret.
Vojens.dk. Hjemmesiden er planlagt at gå i luften 1. januar 2017.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:

4.

Statusredegørelse til kommunen (5 min).

Sagsfremstilling:
Statusredegørelse fremsendt til kommunen og godkendt som bilag til en sagsfremstilling til politisk udvalg.
Indstilling:
Orientering taget til efterretning.
Beslutning:
Orientering godkendt.
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Bilag:
Status på Forum Vojens aktiviteter i 2016.

5.

Høring vedr. nedrivning af Danmarksgade 6 (5 min).

Sagsfremstilling:
Stuehuset til ejendommen Danmarksgade 6 i Vojens har tidligere været anvendt til ungdomshus.
Byrådet vedtog den 24. november 2011, at stuehuset og garage skulle søges afhændet. Det har
efterfølgende vist sig, at stuehuset som en del af en større bygningsmasse til blandt andet
undervisningsfaciliteter, på grund af skel og brandforhold ikke selvstændigt kan udstykkes.
Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2012 at udleje stuehuset til Sct. Georgs Gildet i Vojens til
møde- og spejderfaciliteter. Lejeaftalen er primo 2016 opsagt og lejemålet fraflyttet.
Stuehuset Danmarksgade 6 i Vojens er misligholdt, og der skal ofres et større beløb på at renovere og
vedligeholde klimaskærmen.
Teknik og Miljø har vurderet, at selvom de såkaldte SAVE-registreringer i Vojens er udført efter en ”light”
udgave, så er stuehuset bevaringsværdigt, med SAVE værdi 4. Stuehuset til Danmarksgade 6 i Vojens vil
derfor være omfattet af bygningsfredningslovens procedure i forbindelse med en beslutning om at nedrive
bygningen.
Byrådet vedtog den 1. november 2016, at


der træffes principbeslutning om at stuehus og garage til ejendommen Danmarksgade 6 i Vojens
skal nedrives



der ved Udvalget for Plan og Miljø ansøges om nedrivningstilladelse



udgiften afholdes under driftsrammen til bygningsvedligeholdelse



at der gennemføres høring i uge 8 (2017).

Høringsmateriale er endnu ikke tilgængeligt.
Indstilling:
Forum Vojens drøfter indholdet i til et høringssvar.
Forslag til høringssvar forelægges bestyrelsen på mødet 19. januar 2017
Beslutning:
Formanden laver et oplæg til høringssvar, som afspejler at det kan være en del af den kommende
masterplan for midtbyen.
Bilag:

6.

Masterplan - ansøgning (5 min)

Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppen vedr. Masterplan for Vojens midtby ansøger om en rammebevilling/ rådighedsbeløb på
10.000 kr. til brug for gennemførelse af møder for Følgegruppe m.v. samt markedsføring/præsentation af
resultatet over for offentligheden – f.eks. på Forum Vojens´ årsmøde 2017.
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Indstilling:
At der bevilges en ramme på 10.000 kr. til det angivne formål.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Bilag:

7.

Idémøbler flytter (15 min)

Sagsfremstilling:
Som det fremgår af dagspressen, flytter Idémøbler deres forretning til Haderslev i 2017. Området hvor
forretningen ligger indgår i helhedsplanen for udvikling af halområdet.
For at sikre, at der ikke etableres noget på området, som vil komme i vejen for tankerne i helhedsplanen,
bør der allerede nu foretages handlinger, der sikrer at dette ikke sker.
Der er flere løsninger. Kommunen kan købe grund og bygning. Hallen kan købe grund og bygning. Der kan
laves en ny lokalplan, der sikrer at arealet kan frigives, når de delprojekter, der anvender arealet bliver
iværksat.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter en handling.
Beslutning:
Formanden kontakter ejeren med henblik på få afklaret hvilke intentioner ejeren har med ejendommen. Kai
Wisnewski undersøger om kommunen gør sig nogle tanker i forbindelse med at Idémøbler flytter. Herefter
tages stilling til hvad den videre handling skal være.
Bilag:

8.

Friluftsprojekt. (5 min).

Sagsfremstilling:
Der mangler endnu relevante godkendelser fra kommunen, før projektet kan igangsættes.
Jf. referat pkt. 4 af 22. september 2016 skal den endelige godkendelse og frigivelse af midlerne gives af
bestyrelsen på et senere møde, når de nødvendige tilladelser foreligger.
Formanden lagde op til at endelig godkendelse og frigivelsen kan ske via mailkorrespondance.
Indstilling:
At endelig godkendelse og frigivelse af midlerne sker via mailkorrespondance, når de endelige tilladelser
foreligger.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Bilag:
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9.

Eventuelt (5 min)

Næste møde sættes forberedelse til årsmøde på dagsordenen.
Nyt punkt vedr. friluftsprojektet vedr. frigivelse af midlerne i referatet.

10.

Udmelding til offentligheden (5 min).

Sagsfremstilling:
Hvad udmeldes til offentligheden.
Beslutning:
Intet udmeldes.
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Status på Forum Vojens aktiviteter i 2016.
I 2016 har Forum Vojens igangsat en række tiltag og støttet flere initiativer, som tager sit udspring i Vision
Vojens.
Nedenfor et oplistet de projekter Forum Vojens har igangsat/støtte op om samt den økonomi Forum
Vojens har øremærket til projekterne.
Da flere af projekterne ikke forventes færdige i 2016 vil flere af udgifterne ikke blive afholdt i 2016. Det
forventes at der skal overføres 552.225 kr. af Forum Vojens bevilling til 2017.
Projekter
Friluftsprojekt:
Økonomisk støtte til en borgergruppe, der omkring Fritidscentret vil etablere
faciliteter til friluftsaktiviteter bestående af shelters, bålhytte og øvrige
friluftsrelaterede ting som kan bruges til både friluftsliv og til undervisning.
Kunstgræsbane i Fritidscentret:
Støtte til etablering af kunstgræsbane i Fritidscentret.
Rådhuscentret:
Støtte til anlæggelse af petanque bane og forskønnelse af rådhuscentret.
Administration og mødeaktiviteter:
Forum Vojens har øremærket et mindre beløb til administration og mødeaktiviteter.
Hjemmesider forumvojens.dk og vojens.dk:
Forum Vojens opretter hjemmesiden vojens.dk, som skal fungere som fremtidens
orienteringsplatform for aktiviteter i Vojens og om Vojens. Der laves ligeledes en
hjemmeside for foreningen Forum Vojens med det formål at formidle information
om Forum Vojens aktiviteter.
Masterplan for Vojens midtby:
Forum Vojens udarbejder i samarbejde med tegnestuen Mejeriet et oplæg til en
masterplan for Vojens midtby. Sideløbende er der nedsat en projektgruppe, som
arbejder med en plan for udvikling af banegårdsområdet.
Motorsportsprojekt:
Haderslev Kommune og Forum Vojens har i samarbejde med lokale aktører og Primus
Motor udarbejdet en vision for at gøre Vojens til den førende motorsportsdestination
i Nordeuropa.
Masterplan for udvikling af halområdet:
Forum Vojens har udarbejdet en helhedsplan for udvikling af halområdet med
henblik på at kommunen udarbejde en masterplan for området. Planen har til formål
at medvirke til at gøre Vojens til den førende idrætsby.
Disc Golf bane ved Fuglesøen:
Tilskud til etablering af en Disk Golf bane ved fuglesøen. En nystartet forening vil
etablere en Disk Golf bane. Tilskuddet er først i 2017 og under forudsætning af, at
Forum Vojens får bevilget penge fra Haderslev Kommune i 2017.

Økonomi
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