FORUM VOJENS
Bestyrelsesmøde
Start kl.

23. februar 2017

19:00

Slut kl.

21:15

Referat
Mødeleder:

Teis Melcher

Deltagere:

Teis Melcher
Torben Skødt
Ditte O’Neill
Anders Sørensen
Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen
Preben Holmberg – byrådsmedlem

Afbud:

Peter Lambæk Nielsen
Solveig Larsen
Karl Posselt
Finn Lykkeskov – byrådsmedlem
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Teis Melcher
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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.
Årsregnskab for 2016 fremlægges. (Eftersendes inden mødet.)
Budgetforslag for 2017 fremlægges. (Eftersendes inden mødet.)
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Årsregnskab 2016 drøftes og godkendes.
Budgetforslag 2017 drøftes og godkendes.
Beslutning:
Regnskab gennemgået og godkendt. Oplæg til budget 2017 drøftet og justeres til godkendelse på næste
møde.
Bestyrelsesmedlemmer skal komme med forslag til hvilke delprojekter i de enkelte helheds-/masterplaner
bestyrelsen vil anbefale at arbejde videre med i 2017.
Bilag:
Årsmøde i Forum Vojens - 2017 - økonomi

3.

Orientering fra formanden (20 min).

Sagsfremstilling:
I formandens fravær orienterer næstformanden om relevante emner siden sidste møde.
Næstformanden deltog ikke på grund af sygdom.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Ingen orientering.
Bilag:
.
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4.

Høring vedr. nedrivning af Danmarksgade 6, 6500 Vojens (5 min).

Sagsfremstilling:
Haderslev Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1, Stuehus og garage på
matr. Nr. 125, Vojens Ejerlav, Vojens beliggende på adressen Danmarksgade 6, 6500 Vojens.
Bygning 1 er registreret med en SAVE-værdi på 4 og er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2013
for Haderslev Kommune.
Bygningen er omfattet af lokalplan 24 Centerområde syd for Vestergade mellem Danmarksgade/Elmegade
samt omkring Søndergade. Bygningen er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 11.10. BE.01 Blandet
bolig- og erhvervsområde Vestergade.
Dette medfører, at bygningen er bevaringsværdig i henhold til §17 i Lov om Bygningsfredning og Bevaring
af Bygninger og Bymiljøer. Bygningen må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt
bekendtgjort, og kommunen har besluttet om der skal nedlægges forbud mod nedrivning i henhold til
planlovens §14.
I henhold til §18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og Bymiljøer skal kommunen foretage
en offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på 8 uger for fremlæggelse af
indsigelser. På baggrund af høringen skal Kommunen afgøre, om man vil nedlægge forbud mod
nedrivningen.
Høringsmaterialet er offentliggjort den 20. januar, og eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal sendes
til Haderslev Kommune senest den 20-03-2017. Høringsmaterialet vedlagt som bilag.
Det foreslås, at Forum Vojens afgiver høringssvar i sagen.
Indstilling:
Udkast til høringssvar drøftes og godkendes.
Beslutning:
Følgende sætning foreslås fjernet.
”På den baggrund er Forum Vojens indstillet på at acceptere en nedrivning og fokusere på de nye
muligheder, der opstår efter en fjernelse af bygningen.”
Følgende sætning ændres:
”Endelig er Forum Vojens i gang med at udarbejde en Masterplan for midtbyen.”
”Forum Vojens har udarbejdet en Masterplan for midtbyen.”
Bilag:
Høringsmateriale – Danmarksgade 6.
Høringssvar-danmarksgade-6-udkast.

5.

Affaldsindsamling den 2. april 2017 (15 min).

Sagsfremstilling:
Opfølgning på sagen fra sidste møde.
Projektet vil meget gerne samarbejde med Forum Vojens. Kontaktpersonen i projektet er Jesper Skov,
Duevej 2, 6500 Vojens. Privat tlf. 22815915, e-mail: jesperbkskov@gmail.com.
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Hvis Forum Vojens bidrager til projektet, kan det være i form af beskeden økonomisk støtte og Forum
Vojens nævnes som medarrangør.
Indstilling:
Der besluttes om Forum Vojens deltager.
Hvis Forum Vojens deltager, udpeges en tovholder og der fastsættes størrelse af økonomisk støtte.
Beslutning:
Torben Skødt er tovholder.
Forum Vojens bevilger 3000 kr. til en eller anden form for forplejning.
Bilag:
.

6.

Årsmøde 30. marts 2017 (30 min)

Sagsfremstilling:
Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende foretaget:
Annonce fremsendt til indrykning i Lokalavisen Haderslev i uge 9.
Haderslev Kommune er anmodet om at indrykke annoncen sammen med kommunens øvrige information i
Haderslev Ugeavis i uge 10.
Udkast til drejebog til udstilling udarbejdet. (Eftersendes inden mødet.)
Der er kommet tilkendegivelse fra Asta Freund om, at hun ikke genopstiller som suppleant. Der mangler
således en suppleant kandidat og to revisorkandidater.
Sekretæren sørger for kandidatfuldmagt fra kandidater, der ikke kan deltage i mødet, samt
registreringsformularer og stemmesedler.
Promovering af årsmødet ud over annoncer i lokalaviser skal overvejes.
Indstilling:
Drejebog for udstilling drøftes og godkendes.
Bestyrelsen drøfter mulige emner som kandidater til suppleant og revisorer.
Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til
årsmødet.
Bestyrelsen drøfter og beslutter hvordan årsmødet kan promoveres.
Beslutning:
Stand 2 og 3 slås sammen med Karl som tovholder. En ny stand om motorsportsplanen – tovholder Peter.
En stand til Jesper Skov – Affaldsindsamling.
Standene åbnes så deltagerne kan se dem inden vi starter på dagsordenens punkt 2. Dette giver deltagerne
mulighed for at sætte sig ind i tingene inden bestyrelsens beretning.
Opsætning af plakater i butikker foreslås i ugen før mødet. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Årsmødet promoveres via facebook (tovholder Torben Rostgaard) og lokalpressen (tovholder Teis), samt på
vojens.dk. (Tovholder Torben). Alt skal igennem kommunikationsudvalget.
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De enkelte tovholdere for stande skal fremsende materiale til tryk til Torben senest 10. marts 2017, som
koordinerer det.
Bilag:
Drejebog - Årsmøde i Forum Vojens 2017

7.

Eventuelt (5 min)

Arbejdsgruppen omkring rådhuscentret er blevet reduceret med en person, der er flyttet til Haderslev.
Trierfonden bliver nedlagt. Fondens midler falder tilbage til ”kunst” i Vojens.

8.

Udmelding til offentligheden (5 min).

Sagsfremstilling:
Hvad udmeldes til offentligheden.
Beslutning:
Årsmødet og ”Masterplan for en rekreativ bymidte i Vojens”. Politikere orienteres via mail.
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DesignGuide

Årsmøde 2017
Foreningen Forum Vojens
• Regnskab 2016
• Budget 2017

1

24-02-2017

Foreningen Forum Vojens
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Regnskab 2016
Postering
Bevilling (+) Bevilling (-) Indtægter Udgifter
Kommunalbestyrelsen
kr. 900.000
kr. 510.766
Masterplan for Vojens Midtby
kr. 340.000
kr. 344.694
Motorsportscenter Vojens
kr. 75.000
kr. 78.536
Forum Vojens - drift
kr. 4.362
kr. 761
Rådhuscenter – petanque mv.
kr. 215.000
kr. 85.995
Kunstgræsbane VBI
kr. 100.000
Friluftsprojekt – hytter ved spejdere
kr. 150.000
Vojens.dk hjemmeside
kr. 15.638
kr. 780
I alt
Restbeløb der overføres til 2017
Langt sigte - strategi og planer
Kort sigte - borgernært og synligt

kr. 900.000 kr. 900.000 kr. 510.766 kr. 510.766
kr. 389.234 kr. 389.234
kr. 419.362
kr. 480.638

24-02-2017

Foreningen Forum Vojens
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Budget 2017
Postering
Kommunalbestyrelsen
Overført fra 2016
Langt sigte projekter - strategi og planer
Forum Vojens - drift
Kort sigte projekter - borgernært og synligt
Discgolfbane
Rådhuscenter – grønne områder
Kunstgræsbane VBI
Friluftsprojekt – hytter ved blå spejdere
Vojens.dk hjemmeside

Indtægt
Udgift
kr. 1.200.000
kr. 389.234
kr. 480.000
kr. 20.234
kr. 650.000
kr. 40.000
kr. 129.000
kr. 100.000
kr. 150.000
kr. 20.000

I alt

kr. 1.589.234

kr. 1.589.234

Langt sigte - strategi og planer
Kort sigte - borgernært og synligt

1/3 bevilling
2/3 bevilling

kr. 500.234
kr. 1.089.000

HØRINGSBREV

Haderslev Kommune
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev
www.haderslev.dk
Dir. tlf. 74342221
loer@haderslev.dk

20. januar 2017 • Ssagsident: 12/3705 • Sagsbehandler: Lone Eriksen

Høring – ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning

Haderslev Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1, Stuehus og
garage på matr. Nr. 125, Vojens Ejerlav, Vojens beliggende på adressen Danmarksgade 6, 6500
Vojens.
Bygning 1 er registreret med en SAVE-værdi på 4 og er udpeget som bevaringsværdig i
Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune.
Bygningen er omfattet af lokalplan 24 Centerområde syd for Vestergade mellem
Danmarksgade/Elmegade samt omkring Søndergade.
Bygningen er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 11.10. BE.01 Blandet bolig- og
erhvervsområde Vestergade.
Dette medfører, at bygningen er bevaringsværdig i henhold til §17 i Lov om Bygningsfredning og
Bevaring af Bygninger og Bymiljøer. Bygningen må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har
været offentligt bekendtgjort, og kommunen har besluttet om der skal nedlægges forbud mod
nedrivning i henhold til planlovens §14.
I henhold til §18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og Bymiljøer skal
kommunen foretage en offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på 8
uger for fremlæggelse af indsigelser. På baggrund af høringen skal Kommunen afgøre, om man
vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, bedes du sende dem senest d 20.03.2017 til:
Haderslev Kommune
Plan og Byg
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Eller på mail til plan@haderslev.dk

Venlig hilsen
Lone Eriksen
Teknisk Designer

Bygning 1, stuehuset er opført i år 1910, og ombygget i 1990. Bygning 1 har tidligere bl.a. været
brugt som bl.a. ungdomshus. Bygning 1 har ifølge BBR et bebygget areal på 102 m2 og garage
anslået 18 m2.
Samlet bebygget areal er 120 m2.
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Haderslev Kommune
Plan og Byg
Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev
plan@haderslev.dk

Vojens, den 24. februar 2017.

Høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdig bygning (Danmarksgade 6 i
Vojens).
Set udefra og på afstand er det forståeligt, at stuehuset i Danmarksgade 6 er vurderet som
bevaringsværdigt.
Kigger man nærmere på bygningen, er det, som det fremgår af byrådssagen, imidlertid tydeligt, at huset
er misligholdt, og der skal ofres et større beløb på at renovere og vedligeholde klimaskærmen.
Dertil kommer, at huset er tømt for indhold/aktiviteter, lige som det på grund af skel og brandforhold
ikke selvstændigt kan udstykkes og sælges.
På den baggrund er Forum Vojens indstillet på at acceptere en nedrivning og fokusere på de nye
muligheder, der opstår efter en fjernelse af bygningen.
Bygningerne på adressen Danmarksgade 8, hvor der er masser af aktivitet som hjemsted for Haderslev
Kommunale Ungdomsskole, GOTI-klubben og forskellige foreninger, vil efter fjernelse af Danmarksgade 6
få langt mere naturlige omgivelser og bedre adgang til grundens ubebyggede areal.
Aktiviteten i området vil yderligere blive styrket, hvis de eksisterende planer for udvikling af
Centerområde Vestergade realiseres i løbet af 2017.
Endelig er Forum Vojens i gang med at udarbejde en Masterplan for midtbyen. Planen vil indeholde
projekter, der ligeledes vil være med til at skabe byrumsaktiviteter og sammenhæng i området omkring
Vestergade, Danmarksgade og Hans Grams Gade.
Forum Vojens har derfor ingen indvendinger imod nedrivning af Danmarksgade 6 - stuehus og garage.
Med venlig hilsen
p.f.v.

Peter Lambæk Nielsen
Formand
Dyssebakken 49, 6500 VOJENS

Årsmøde i Forum Vojens 2017
Dato:
Tid:
Lokale:

30. marts 2017
19.00 – 21.00
SE Arena

Drejebog:
Tid

Aktivitet/tema

Kommentarer

Ansvarlig og
materiale

22/2 til
24/3

Forberedelse tryksager
mv. til udstilling

Tryk af plancher koordineres af Torben.
Alle melder tilbage hvad de skal bruge
senest den 10. marts.

Torben
Plancher til alle

Advokatfirmaet Berg Advokater har bevilliget kr. 10.000 til formålet.

Torben
Kontakter Berg

Alle slides til oplæg for årsmødet sendes til
Teis senest 26. marts

Teis

Stand 1:
Helhedsplan for halområdet

Der opstilles skærm/projektor der viser
film. Derud over ophænges A0 planche
med helhedsplan for halområdet.

Teis
A0 planche,
Skærm/film

Stand 2:
Banegårdspladsen/Østergade/
Handelspladsen/viadukt

Der ophænges A0 planche med plan for
Banegårdspladsen, Østergade, Handelspladsen og skitse af viadukten.

Karl
A0 planche

Stand 3:
Kulturcentrum Vojens

Der ophænges A0 planche med plan for
musiktorvet, Vestergade områdefornyelse

Ditte
A0 planche

Stand 4:
Rådhuscenteret

Planer for Rådhuscenteret vises med billeder af petanquebane og skitse af torvet.

Anders
Skitser/billeder

Stand 5:
Friluftsaktiviteter mv.

Planer for shelterby ved spejder, discgolfbane, kunstgræsbane VBI mv.

Torben
Skitser/billeder

Stand 6:
Motorsport

Der ophænges A0 planche med plan for
Motorsporten, billeder fra rapport mv.

Peter
Skitser/billeder

Stand 7:
Vojens.dk

Præsentation af vojens.dk – hvad kan man
finde der og hvordan fungerer det

Solveig
PC + skærm

Stand 8:
Affaldsindsamling

Mulighed for at tilmelde sig til affaldsindsamlingsdagen den 2. april – fordeling af
områder og uddeling af poser mv.

Jesper

Tilmeldingsbord

Tilmelding for frivillige der ønsker at bidrage med realisering af konkrete tiltag.

2 hjælpere

30/3
18.00

Opstilling af udstilling

1/2

30/3
19.00

Årsmøde i Forum Vojens
Velkommen
Agenda:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

Karl byder velkommen og forslår valg af
dirigent.

Karl
Teis
PC med oplæg,
Agenda til Erik

Erik Berg vælges som dirigent og overtager herfra. Gennemgang af agenda
Peter fortæller at før han gennemgår bestyrelsens beretning, så skal borger have
en fornemmelse af hvad der er blevet arbejdet med i Forum Vojens.

Peter
Årsberetning +
tilhørende slides

30/3
19.10

Forum Vojens messe
Kaffe, kage og syn for sagen

Alle fortæller om deres tema, om ambitionerne og behovet for frivillig arbejdskraft
for at kunne realisere det.

Bestyrelsen

30/3
19.45

Årsmøde i Forum Vojens fortsat

Erik genoptager mødet senest hvis tiden er
gået ellers tidligere hvis stemningen er til
det.

Erik

Fremlæggelse af årsberetning 2016 og et
kig ind i 2017.

Peter
Årsberetning +
tilhørende slides
Torben
Kopi af regnskab
til alle + slide

Agenda:
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af
regnskab til godkendelse

Torben udarbejder og får godkendt regnskab for 2016 af revisorer og bestyrelse
16. marts 2017.

4. Fremlæggelse af forslag til budget

Torben udarbejder og får godkendt budget
for 2017 af bestyrelse 16. marts 2017.

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent

Erik Berg foreslår, at kontingent fastsættes
til kr. 0,- for 2017

Torben
Kopi af budget
til alle + slide
Torben
Slide til oplæg

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være modtaget af formanden
senest 16. marts 2017. Skal offentliggøres
på forumvojens.dk

Teis
Fremlægger
forslag

7. Valg af medlemmer
og suppleanter til bestyrelsen.

På valg for 2 år er:
Karl Posselt – modtager genvalg
Teis Melcher – modtager genvalg
Solveig Larsen – modtager genvalg
På valg som suppleanter er:
Anne-Marie Hundebøl – modtager genvalg
Asta Freund – ikke meldt tilbage

Teis
Stemmesedler
og kuglepenne

På valg som revisorer/revisorsuppleant er:
Trine Christensen – modtager ikke genvalg
Torben Rostgaard Sørensen – modtager
ikke genvalg
Grete Elise Melcher – modtager genvalg

Teis
Nye kandidater
skal findes

Alle hjælper med at rydde op.

Bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Opfølgning Teis

9. Eventuelt.
30/3
21.00

Årsmødet er slut

2/2

