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FORUM VOJENS 
Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45 

Referat 
 

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen 

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen 

 Karl Posselt 

 Teis Melcher 

 Solveig Larsen 

 Ditte O’Neill  

Anders Sørensen  

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud:  Torben Skødt 

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. Opfølgning på årsmøde og godkendelse af referat fra årsmøde (1 min). 
Sagsfremstilling: 

Der kom en del emner frem på årsmødet, så giver anledning til drøftelser.  

Indstilling: 

Emnerne drøftes. 

Referat godkendes. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

Referat årsmøde 2017 

3. Fastsættelse af mødeplan indtil næste årsmøde (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Mødelokale 1 i Danmarksgade 8 er ledigt på tirsdage. Derfor foreslås det, at møderne holdes tirsdage på 

nævnte datoer fra kl. 19:00 til 21:30. 

13. juni 2017 

15. august 2017 

12. september 2017 

10. oktober 2017 

14. november 2017 

12. december 2017 

9. januar 2018 

6. februar 2018 

12. marts 2018 med revisorer 

Årsmøde 29. marts 2018 kl. 19:00 til 21:00. Store konferencesal i SE-Arena er booket 

Indstilling: 

Mødeplan drøftes og justeres til endelig godkendelse. 
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Beslutning: 

Mødeplan besluttet som følgende. Standard mødetider er kl. 19:00 til 21:30: 

6. juni 2017. 

15. august 2017 

12. september 2017 

10. oktober 2017 

14. november 2017 

12. december 2017 med julefrokost. Mødetidspunkt og sted aftales senere. 

9. januar 2018 

6. februar 2018 

13. marts 2018 med revisorer 

Årsmødet 22. marts 2018 kl. 19:00 til 21:00. Store konferencesal i SE-Arena. 

Bilag: 

4. Økonomi (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

2017-04-26 Økonomiopfølgning Forum Vojens 

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

Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Der blev orienteret om sagen om Lidl og mødet med ejerforeningen. 

Orientering fra forelæggelse af masterplanen for Økonomiudvalget. Sagen blev behandlet i Byrådet dags 

dato. 

Indvielse af Petanquebanen i Rådhuscentret. Dato udmeldes af formanden, som deltager i indvielsen. 

Karl Posselt sørger for at bålhytterne kommer på hjemmesiden. 

Bilag: 
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6. Vojens Høtte (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Jens Felber har henvendt sig til Forum Vojens med ønske om at Forum Vojens i et eller andet omfang går i 

dialog med Høtte-udvalget om og i givet fald hvordan Forum Vojens kan medvirke til at Vojens Høtte kan 

fortsætte i 2018. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter eventuelle videre tiltag. 

Beslutning: 

Forum Vojens kontakter Høtteudvalget med henblik på at få afklaret hvad Forum Vojens i givet fald kan 

bidrage med. Peter Nielsen og Teis Melcher deltager i mødet. 

Bilag: 

. 

7. Kirkestien Vojens-Jegerup (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

En gruppe borgere har arbejdet på at få gjort noget ved Kirkestien mellem Vojens og Jegerup. Der foreligger 

et tilbud fra Torben Clausen om renovering af et stykke på 1000 m fra Vojens til Volbrovej til en pris af 

omkring 50.000 kr. 

Indstilling: 

Sagen ønskes drøftet med henblik på, om Forum Vojens skal støtte projektet økonomisk. 

Beslutning: 

Forum Vojens støtter op om projektet med op 50.000 kr. under forudsætning af nødvendige godkendelser 

og tilladelser er i orden. Solveig Larsen er tovholder på sagen. 

Bilag: 

8. Offentliggørelse af materialer på forumvojens.dk (20 min) 
 

Sagsfremstilling: 

I forlængelse af årsmødet og bestyrelsens egen debat gennem året, skal der tages stilling til hvilke ting, der 

skal offentliggøres på forumvojens.dk. I drøftelserne skal der indgå forhold som fortrolighed, 

personfølsomhed og strategi. 

Det, der bl.a. kan offentliggøres på forumvojens.dk er følgende: 

• Dagsordener og referater. 

• Masterplaner, helhedsplaner og rapporter. 

• Pressemeddelelser. 

• Høringssvar. 

• Hvilke aktiviteter Forum Vojens har støttet økonomisk og med hvor meget. 
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Indstilling: 

Sagen drøftet med henblik på at beslutte hvad og i hvilken form information skal på forumvojens.dk. 

Beslutning: 

Der offentliggøres sager som anført i sagsfremstillingen dog ikke dagsordener. Referater fra møderne 

offentliggøres. Kommunikationsudvalget kan herudover selv beslutte hvad der yderligere skal på 

hjemmesiden.  

Bilag: 

9. Genoptagelse af delprojekter til igangsættelse i 2017 (30 min) 
 

Sagsfremstilling: 

På mødet den 23. februar 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen skal komme med forslag til hvilke 

delprojekter inden for de enkelte masterplaner/helhedsplaner som ønskes igangsat i 2017.  

I bilag er listet de indkomne forslag. 

Punktet blev på sidste møde udsat til næste møde. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter forslagene og beslutter hvilke der skal igangsættes i 2017. 

Beslutning: 

Se bilag.  

Bilag: 

Delprojekter i 2017. 

 

10. Eventuelt (5 min) 
 

Anders Sørensen orienterede om Rådhuscentret. 

Det foreslås, at der overføres 10.000 kr. til foreningens konto til afholdelse af diverse småudgifter i 

forbindelse med bestyrelsens arbejde.  

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

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Ingen særskilt udmelding. 



FORUM VOJENS 

 

Foreningen Forum Vojens stiftet 16. september 2015 
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. 

 

31. marts 2017 

Referat fra årsmøde 2017 den 30. marts 2017 

 

1. Valg af dirigent. 

Jens Felber blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (Se efter pkt. 9) 

Før beretningen var der lejlighed til at se en udstilling og præsentation af de helhedsplader og 

andre aktiviteter, som Forum Vojens har stået får eller støttet gennem 2016. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

Alle aktiviteter er finansieret af de midler Haderslev Kommune har bevilget og betalinger er 

foregået via kommunen Se bilag for udførligt regnskab over de bevilgede midler.  

Foreningsregnskabet har ikke haft nogen posteringer og er derfor et nul regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af forslag til budget. 

Bestyrelsen fremlagde et budget over hvordan de bevilgede midler i 2017 forventes anvendt. 

Budget blev taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent. 

Bestyrelsen lagde ikke op till, at der betales kontingent for at være medlem af foreningen. 

Dette blev godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag til behandling. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen er  

Karl Posselt – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Teis Melcher – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Solveig Larsen – modtog genvalg – blev genvalgt. 

På valg til suppleanter er 

Anne-Marie Hundebøl – modtog genvalg – blev genvalgt. 

Asta Freund – modtog ikke genvalg. 

Lisa Nielsen blev valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg til revisorer er 

Trine Christensen – modtog ikke genvalg. 

Torben Rostgaard Sørensen – modtog ikke genvalg. 

Marie Skødt og Jens Felber blev valgt. 

På valg til revisorsuppleant er 

Grete Elise Melcher – modtog genvalg – blev genvalgt. 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev opfordret til at bestyrelsesreferater m.v. bliver synlige. Bestyrelsen arbejder på, at 

alt hvad foreningen arbejder med bliver offentliggjort på www.forumvojens.dk. 

Roll-ups fra udstillingen bliver udstillet i egnede tomme butiksvinduer i byen. 

Der var 60 deltagere på Forum Vojens årsmøde 
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Foreningen Forum Vojens stiftet 16. september 2015 
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. 

 

30. marts 2017 

 
Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til Forum Vojens' andet årsmøde - og det første hele år efter foreningen grundlæggelse, og 
hvor vi i det forgange år for alvor har udfyldt de to fundamentale roller, foreningen skal spille. 
 
Den ene rolle er at repræsentere byen og dens opland bredt, samlet og langsigtet. Det gælder overfor 
Haderslev Kommune såvel som overfor resten af omverdenen. Det synes jeg er lykkedes. Vi spiller en 
meget central rolle, når forhold omkring Vojens sættes på dagsordenen og vi påkalder os megen 
opmærksomhed og respekt i byråd, forvaltning og øvrige interessenter omkring Vojens - herunder også fra 
mediernes side, som ofte og meget synligt refererer vores synspunkter og aktiviteter. Vi bliver anset som en 
klar og legitim repræsentant for byen og en af vores fornemste opgaver bliver at sikre, at vi også fremover 
er denne tillid værdig. 
 
Den anden rolle er på vegne borgere, foreninger og virksomheder at styrke og synliggøre Vojens som 
attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Denne rolle udspringer af Helhedsplanen Vision Vojens, der 
har til formål at definere byens fremtidige rolle og få skabt noget vækst og udvikling. Denne opgave er 
straks noget mere langhåret, men Rom blev som bekendt heller ikke bygget på én dag. Vi ved, at 
gennemførelsen af Helhedsplanen Vision Vojens vil tage år og ikke dage, hvilket jo også er en af de 
væsentligste årsager til grundlæggelsen af Forum Vojens. 
 
Men vi er kommet godt i gang. Vi har fået udfærdiget en helhedsplan for halområdet - der ud over sport og 
fritid også skitserer opførelsen af en ny skole til erstatning for de to gamle. Vi har fået udfærdiget en 
masterplan for midtbyen. Vi har repræsenteret Vojens i udfærdigelsen af Haderslev Kommunes nye 
detailhandelsstrategi. Vi er i dialog med DSB omkring banegårdsbygningen. Vi har fået udfærdiget en 
strategi for motorsportens udvikling i Vojens. Endelig er vi i forbindelse med detailhandelsstrategien og en 
dialog med Haderslev Kommune om konkrete projekter begyndt at skitsere den fremtidige udvikling 
omkring Rådhuscentret.  
 
Men ét er planer og strategier. Noget helt andet er at projektere og gennemføre dem. Det kræver 
kompetencer og ressourcer - økonomiske såvel som faglige - som en forening som vores ikke er i besiddelse 
af eller har råderet over. Hvis vi skal tage noget helt dagsaktuelt vil det jo også være helt urealistisk at 
gennemføre Jomfrustiprojektet i Haderslev baseret alene på foreningsengagement og frivillig arbejdskraft. 
Opgaven er ganske enkelt for stor og for kompleks. Vi glæder os naturligvis også over, at der trods alt er 
godt gang i en positiv udvikling, herunder med investeringerne i Brdr. Grams bygninger, boligforeningen af 
1943, LIDL på godt og ondt, lufthavnen mv. En opgradering af Vojens Speedwaycenter står måske også 
overfor et gennembrud. Men vi vil i 2017 alligevel fokusere på også at få løbet gennemførelsen af "vores" 
langsigtede planer i gang såvel som at planlægge de næste. 
 
Et andet område omkring styrkelsen og synliggørelsen af Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og 
bosætningsby er de "hurtige", synlige og borgernære aktiviteter og projekter. I 2016 afsatte vi 400.000 kr. 
til formålet og i 2017 afsætter vi 650.000 kr.  
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Kriterierne for at en gruppe borgere eller en forening kan få bevilget tilskud fra denne pulje er: 
- at midlerne kan fungere som en katalysator for yderligere finansiering (dvs. at vi som udgangspunkt 

ikke kommer med det hele) 
- at det er borgernært og synligt 
- at det har interesse for en bredere kreds af borgere og ikke kun for gruppens egne medlemmer 
- at det bidrager til at gøre byen attraktivt at bo og leve i 
- at det ikke kan kategoriseres som en kommunal serviceopgave. 

 
Men vi er lidt udfordret på projekter fra ildsjæle, der brænder for at gennemføre dem. Årsagen er, at den 
slags kræver rigtig megen tid, energi og fokus. Det tror jeg, at alle der bidrager med frivilligt arbejde i byens 
mange foreninger kan nikke genkendende til. 
 
Men det er et problem, vi skal have løst. Derfor forsøger vi at få etableret en stående aktivitetsgruppe med 
en leder i spidsen - alt sammen på frivillig basis - som vil få ansvaret for at få de synlige og borgernære 
aktiviteter organiseret og gennemført. Dels med henblik på at støtte de frivillige, der gerne vil i gang med 
nogle borgernære og synlige projekter, dels for selv at løbe nogle i gang. Desværre indtil videre uden held. 
Men vi går efter at få denne aktivitetsgruppe på plads i år og jeg tror også på, at det vil lykkes. Vi er 
overbeviste om, at en frivillig og engageret indsats på synlige og borgernære projekter vil blive bredt 
anerkendt og respekteret. 
 
Men det har dog ikke stået helt stille på den front. Vi har bidraget til nogle meget synlige og værdifulde 
projekter drevet af ildsjæle her i byen, der virkelig brænder for det, de arbejder med. Vi har fået etableret 
petanquebane, bænke og duftbede i samarbejde med Sundhedscenteret. Vi har bidraget med 
slutfinansieringen af VBI's kommende kunstgræsbane. Vi har bidraget med finansiering til etabling af 
shelters og bålhytte ved spejdercentret ved Billundsøerne - faciliteter, der også stilles til rådighed for 
borgere, hærvejsvandrere og andre friluftsmennesker, der gæster byen. Vi har fået hjemmesiden Vojens.dk 
op at køre. Og flere projekter er på vej - men vi kunne som sagt godt bruge en frivillig koordinator, der 
sammen med os vil lægge sine gode kræfter i at organisere, supportere og drive disse borgernære og 
synlige aktiviteter. 
 
Dette er i store træk hvad vi har fået løbet i gang og til dels gennemført det seneste års tid. Det er i den 
sammenhæng altid svært at fremhæve en fremfor de mange andre, der også har fortjent det - men det 
glæder mig, at byens borgere også har kvitteret for dette ved at kåre vores sekretær Teis Melcher som 
årets Vojensborger 2016 - blandt andet for hans meget store og engagerede indsats for Forum Vojens.  
 
Vi finder, at vi med denne blåstempling af Teis' indsats fra byens borgere, vores aktiviteter og vores rolle 
som byens repræsentant overfor omverdenen har fået slået en tyk streg under, at Foreningen Forum 
Vojens har en klar eksistensberettigelse - nu såvel som i fremtiden. I den sammenhæng håber jeg derfor 
også, at Haderslev Kommune vil kvittere for denne med fortsat økonomisk opbakning - også efter 2017. I 
modsat fald vil aktivitetsniveauet alt andet lige falde mærkbart. Kassereren vil lige om lidt gennemgå, hvad 
midlerne hidtil er blevet anvendt på. 
 
Endelig vil jeg også i år takke bestyrelsen for et stort, godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. En stor 
tak skal også i år lyde til Haderslev Kommune for deres opbakning - økonomisk såvel som inddragelsen af os 
i den kommunale planlægning. Og sidst, men ikke mindst, skal der igen i år lyde en rigtig stor tak til de 
mange frivillige, der har lagt og fortsat lægger en stort arbejde i foreningens aktiviteter og projekter. Uden 
deres indsats lader dette her sig ikke gøre.  
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Bestyrelsens konstituering. 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Peter Lambæk Nielsen – formand. 

Karl Posselt – næstformand. 

Torben Skødt – kasserer. 

Teis Melcher – sekretær. 

Bestyrelsen består derudover af 

Ditte O’Nieill, 

Anders Sørensen og  

Solveig Larsen. 

Suppleanter: 

Første suppleant Anne-Marie Hundebøl. 

Anden suppleant Lisa Nielsen. 

Revisorer: 

Marie Skødt. 

Jens Felber. 

Revisorsuppleant: 

Grete Elise Melcher. 

 

 



  
   

  
 

  
   
 

 
     

   
   

 
 

      
    

  

 
      

   
     
    

      
  

   
   

     
     

     

Økonomisk overblik 
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 2. maj 2017 

• Regnskab 2016 
• Budget 2017 
• Økonomiopfølgning 26. april 2017 
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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 kr. 900.000 kr. 900.000 kr. 510.766 kr. 510.766 

Restbeløb der overføres til 2017 kr. 389.234 kr. 389.234 
Langt sigte - strategi og planer kr. 419.362 
Kort sigte - borgernært og synligt kr. 480.638 
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Budget 2017 

 
Postering Indtægt  Udgift 
Kommunalbestyrelsen  kr. 1.200.000 
Overført fra 2016 kr. 389.234  

1. Langt sigte projekter - strategi og planer kr. 480.000 
2. Forum Vojens - drift kr. 20.234 
3. Kort sigte projekter - borgernært og synligt kr. 650.000 
4. Discgolfbane kr. 40.000 
5. Rådhuscenter – grønne områder kr. 129.000 
6. Kunstgræsbane VBI kr. 100.000 
7. Friluftsprojekt – hytter ved blå spejdere kr. 150.000 
8. Vojens.dk hjemmeside kr. 20.000 

 I alt kr. 1.589.234 kr. 1.589.234 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling kr. 500.234 
Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling kr. 1.089.000 
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Økonomiopfølgning pr. 26. april 2017 

 
Postering Bevilling (+) Bevilling (-) Udgifter Rest ’17 
Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)  1.589.234   

1. Langt sigte - strategi og planer 480.000 2.496 477.504 
Masterplan for Vojens Midtby - 2.496 0 

2. Forum Vojens – drift  20.234 992 19.242 
3. Kort sigte - borgernært og synligt  650.000   1.070 648.930  

Affaldsindsamling 2017 3.000 1.070 0 
4. Discgolfbane 40.000 40.000 0 
5. Rådhuscenter – grønne områder 129.000 -  129.000  
6. Kunstgræsbane VBI 100.000 -  100.000  
7. Friluftsprojekt – shelterby 150.000 122.989 27.011 
8. Vojens.dk hjemmeside 20.000 600 19.400 

 I alt 1.589.234 1.589.234 168.147 1.421.087 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling 500.234 3.488 496.746 
Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling 1.089.000 164.659 924.341 
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Forslag til delprojekter, som igangsættes i 2017 

Side 1 
 

ID Område Projekt Handling 

1 Halområdet Istandsættelse af svømmehallen med de nye tiltag der er foreslået i 
helhedsplanen for halområdet. Den trænger i forvejen til fornyelse, så det er 
vigtigt at tage fat på "mens tid er". Det er ikke det vi har mest af i området, så det 
vil være endnu et stort plus for byen. 

 

2 Halområdet 
 

Parkeringspladser bag SE-arenaen. Er igangsat af en 
projektarbejdsgruppe. Teis Melcher er 
kontaktperson. 

3 Halområdet 
 

Strandbaneprojektet. Er igangsat af en 
projektarbejdsgruppe. Teis Melcher er 
kontaktperson 

4 Halområdet Streetaktiviteter på parkeringspladsen  

5 Halområdet Varmtvands-/terapibassin  

6 Infrastruktur Derudover mener jeg vi skal kigge på små infrastrukturforbedringer, da vi slet 
ikke har beskæftiget os med denne del indtil videre og det fylder meget i Vision 
Vojens rapporten. Det kan være små stiforbedringer der gavner lokalt rundt i 
byen - borgernært, synligt og mærkbart. 
Vi har de mest fantastiske søer rundt i byen, men næsten ingen bænke der ofte 
er placeret forkert. Det kunne også være et godt sted at bruge penge. 
Som en del af infrastruktur synes jeg jernbanen er helt essentielt. Vi kunne få en 
fantastisk banesti fra Vojens midtby til Skrydstrup, så forundersøgelser på 
mulighederne her kunne også være godt at tage fat på. Sidst men ikke mindst - 
skiltning af stier og skraldespande - også et sted der kan bruges penge på. 

 

7 Midtbyen 
 

Arbejde for en god basis for at komme videre med byfornyelse i Vestergade. 
Dialog med ejere af tomme ejendomme. Overveje muligheden for om Forum 
Vojens kan bidrage med tilskud til nedrivning af bygning(er). Det er vigtigt at 
komme i gang, så der er et synligt resultat der kan inspirere andre. Dialogen med 
ejerne skal klarlægge, hvor det er muligt at lave en sådan "kickstart" af 
processen. 

Arbejdsgruppen for masterplan 
Midtbyen tager initiativer til at 
komme videre. 

8 Midtbyen 
 

Arbejde på at få Haderslev Kommune til i 2017 at træffe beslutning om at søge 
midler til et byfornyelsesprojekt i Vojens (Vestergade) i 2019  
  (eftersom vi må forvente, at kommunen søger til Jomfrusti-projektet i 2018).  

Er igangsat. 



Forslag til delprojekter, som igangsættes i 2017 

Side 2 
 

ID Område Projekt Handling 

9 Midtbyen 
 

Banegårdspladsen: Forhandle med Haderslev Kommune og igangsætte et 
delprojekt med udgangspunkt i Masterplanen. Finansiering ved at supplere de 
almindelige, kommunale driftsmidler (og eventuelle midler fra Byrumspuljen 
2017) med en bevilling fra Forum Vojens.  

Karl Posselt og Kai Wisnevski er 
tovholdere. 

10 Midtbyen 
 

Igangsætte en detailplanlægning af Banegårdspladsen, med henblik på at få et 
mere specifikt grundlag for det videre arbejde og kommunens inddragelse. 

Karl Posselt og Kai Wisnevski er 
tovholdere. 

11 Midtbyen 
 

Udsigtspladsen – jf. Masterplanen. Det undersøges, om Projektas A/S, der 
arbejder for LIDL er interesseret i et samarbejde herom i 2017.  Ellers venter 
projektet til LIDL er færdigbygget i 2018. 

Karl Posselt og Kai Wisnevski er 
tovholdere. 
(samarbejde med Lidl) 

12 Midtbyen 
 

Undersøge et eventuelt samarbejde med Ejerforeningen Vestergade 13 om 
indretning af grønt areal på del af ejerforeningens grund. Selve samarbejdet 
realiseres tidligst i 2018. 

Er igangsat. Kontaktperson Karl 
Posselt. 

13 Midtbyen 
 

Viadukten. Søge midler fra SE-pulje (ansøgningsfrist 01-06-2017) og supplere 
med egne midler til gennemførelse af forslag fra Masterplanen. 

Karl Posselt, Ditte og Kai Wisnevski er 
tovholdere. 

14 Motorsport 
 

På grundlag af statusorientering fra Peter Lambæk ser jeg ikke behov for 
særskilte initiativer fra Forum Vojens. Vi skal naturligvis presse på for at få 
Haderslev Kommune til at finansiere ansættelse af en (i det mindste midlertidig) 
projektleder, men i øvrigt følge de kommunale bestræbelser for at opgradere 
Vojens Speedwaycenter (jf. disse dages oplysninger i lokalpressen). 

Er med i kommunens kultur og 
fritidspolitik. 

15 Rådhuscentret Færdiggøre området ved Rådhuscentret og forsøge at få et samarbejde i gang 
med Handelsstandsforeningen. Bl.a. med det formål at få 
Handelsstandsforeningen til at tage del i og medansvar for byens aktivitet og 
vækst.  

 

16 Øvrige Events som kan samle borgerne og skabe en fællesskabsfølelse til gavn for den 
frivillige aktivitet, som vi har så stort behov for. Det kan være et musik-
arrangement, sportsevent på tværs af sportsgrene, cykelringridning efterfulgt af 
sønderjysk kaffebord, orienteringsløb for alle aldre med efterfølgende 
fællesspisning eller..... 

 

17 Øvrige 
 

Klarlægge, hvilke typer af projekter som SE bevilger midler til. Herefter udvælge 
et specifikt projekt og lave en kvalificeret ansøgning. Jeg forestiller mig at 
projektet kan være: Oplevelsesporten (Masterplan), den blomstrende lund ved 
Banegårdspladsen eller en legeplads ved Fuglesøen. 

Se pkt. 9, 10 og 11. 

 


