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FORUM VOJENS 
Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 
Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 

Referat 
 

Mødeleder: Peter Lambæk Nielsen 

Deltagere: Peter Lambæk Nielsen 

 Karl Posselt 

 Teis Melcher 

 Solveig Larsen 

 Ditte O’Neill  

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud:  Torben Skødt 

Preben Holmberg – byrådsmedlem  

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem  

Anders Sørensen  

Referent: Teis Melcher 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min). 
Indstilling: 

Referat godkendes. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

2. Økonomi (10 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 (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde. 

Petanquebanen er blevet indviet ved et godt arrangement. Der er rygter om, at nogle gamle egetræer 

ønskes fældet for at give bedre plads til handicapparkering. Forum Vojens vil opfordre til at de bliver 

stående, da de med til at give byen den grønne identitet. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

. 

Bilag: 

 

4. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer m.v. (15 min). 
Sagsfremstilling: 

• Status vedr. Forum Vojens´ hjemmesider og FaceBook-side (Kommunikationsudvalget). 

Der er nu 3 medier. Vojens.dk, forumvojens.dk og facebookside vojens.dk. 

Udstillingen er flyttet fra Nordea-bygningen til Vestergade 16. 

• Møde med repræsentanter for kommunens forvaltning (Masterplan-arbejdsgruppen). 

Karl Posselt orienterede fra møde med kommunen. Banegårdspladsen, viadukten og udsigtspladsen 

er de tre delprojekter, der ses på først. 
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• Der har været i løbende dialog med René vedr. Discgolf-projektet. De er nu i gang med at etablere 

banen og har støbt 2 ud af 9 tee steder. Han forventer dog ikke at åbningen bliver før i august 

måned. 

• Etablering af kunstgræsbanen er gået i stå som følge af at underlaget ikke er godt nok til at etablere 

banen. Der er en ekstra omkostning på ca. 500.000 kr., som ingen ved hvem skal finansiere. 

• Arbejdet med stien fra Vojens til Jegerup er i gang. Der er lidt udfordringer omkring linjeføring og 

matrikelkort, samt skiltning ved jernbaneovergangen (veteranjernbanen) som skal afklares. Den 

fremtidige drift forventes at ligge i Jegerup Landsbyforening. 

• Vedr. shelter mangler der skiltning. Forum Vojens kan muligvis bidrage til skiltning. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag: 

 

5. Vojens Høtte – opfølgning (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Formand og sekretær har haft møde med Høtteudvalget med henblik på at få afklaret hvordan Forum 

Vojens kan støtte op omkring Vojens Høtte. 

Høtteudvalget blev oplyst om, at såfremt det handler om økonomisk støtte, skal det være til etablering af 

noget synligt, som også kommer andre borgere til gavn. Forum Vojens kan uden omkostninger bidrage til at 

synliggøre Vojens Høtte via Forum Vojens forskellige platforme. 

Indstilling: 

Forum Vojens kommunikationsudvalg går i samarbejde med Høtteudvalget om at synliggøre Vojens Høtte 

på Vojens.dk og via Facebook.  

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. Mail med kontaktpersoner i Høtteudvalget sendes til kommunikationsudvalget. 

Bilag: 

. 

6. Igangsætning af delprojekter i Halområdet (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

I forlængelse af Forum Vojens indstilling til Haderslev Kommune ved fremsendelse af helhedsplan for 

udvikling af halområdet, blev der lagt op til at igangsætte delprojekt Parkeringsplads bag SE-arena og 

Flytning af strandbaner i 2017. 

En projektarbejdsgruppe bestående af deltagere fra Vojenshallerne, VBI, VGI, VBC og VHF har indsendt 

projektforslag til Haderslev Kommune med en konkret tids og handleplan for at få igangsat delprojekterne. 
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Haderslev Kommune har selv igangsat at forbedre parkeringspladserne bag SE-Arenaen og afsat midler i 

2018 til formålet. 

18. maj 2017 har der været afholdt møde med Jørn Mejer Haderslev Kommunes afdeling for Kultur og Fritid 

om projektet. Det blev besluttet at igangsætte projektet i henhold til projektarbejdsgruppens forslag 

såfremt det godkendes i Udvalg for Kultur og Fritid på mødet 15. august 2017.  

Første opgaver er at få analyseret bundforholdene med henblik på at få afklaret om det er teknisk muligt at 

gennemføre projektet som beskrevet. Udgifter til jordbundsundersøgelse anslås til at blive 10 til 15.000 kr. 

Da kommunen først har afsat midler i 2018 til udbedring af parkeringspladserne og en udsættelse til 2018 

med at få foretaget jordbundsundersøgelse vil udsætte projektets gennemførelse i yderligere et år, foreslår 

Jørn Mejer, at Forum Vojens finansierer jordbundsundersøgelsen. 

Såfremt jordbundsundersøgelsen viser, at det teknisk er muligt at gennemføre projektet, vil Haderslev 

Kommune stå for etablering af parkeringsplads og Projektarbejdsgruppen vil stå for flytning af 

strandbanerne. 

Udgifter til flytning af strandbanerne anslås at blive mellem 800.000 til 1.200.000 kr. afhængig af krav til 

dræning. Projektarbejdsgruppen vil komme med en ansøgning til Forum Vojens om støtte til flytning af 

strandbanerne, hvis jordbundsprøverne viser at det kan lade sig gøre og Haderslev Kommune har godkendt 

projektet. 

Indstilling: 

Projektarbejdsgruppen søger Forum Vojens om at finansiere jordbundsundersøgelsen såfremt projektet 

godkendes i Udvalg for Kultur og Fritid, så det efter sommeren kan blive afklaret, om projektet teknisk kan 

gennemføres som skitseret. 

Beslutning: 

Forum Vojens bevilger op til 15.000 kr. til jordbundsundersøgelse under forudsætning af at kommunen 

beslutter at igangsætte projektet som skitseret såfremt jordbundsundersøgelsen indikerer, at det kan lade 

sig gøre. Det forudsættes også, at alle interessenter i området bakker op om projektet. 

Bestyrelsesmedlem Torben Skødt (deltog ikke i mødet) gav dissens om beslutningen: ”Det er en 

uhensigtsmæssig prioritering og anvendelse af midlerne fra Forum Vojens og Haderslev Kommune, at 

igangsætte en flytning af strandbaner og etablering af parkeringspladser i forhold til indfrielse af 

helhedsplanen for halområdet.” 

 

Bilag: 

Projekt Flytning af strandbaner 

Mail fra Jørn Mejer Haderslev Kommune 

7. Hvad skal Forum Vojens engagere sig i? (20 min) 
 

Sagsfremstilling: 

En henvendelse fra en borger giver anledning til at bestyrelsen skal have en generel drøftelse om hvad 

Forum Vojens skal engagere sig i. Den konkrete sag er i forbindelse med at Nordea fjerner deres 

hæveautomat i Vojens. 

Indstilling: 

Sagen drøftes. 
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Beslutning: 

Med henvises til formålsparagraf - ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og 

andre valgte samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af byområderne 

Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser.” - er det ikke helt entydigt, om Forum Vojens i 

den konkrete sag bør tage aktion. Bestyrelsen vil tage stilling i de enkelte konkrete sager, om foreningen 

skal reagere. 

I den konkrete sag laver Peter Lambæk Nielsen en generel henvendelse til pengeinstitutternes 

brancheorganisation om det generelle problem omkring serviceniveau i forbindelse med bankforretninger, 

når filialer i de mindre byer lukker. 

Bilag: 

8. Støtte til Mr. Motorsport i 2 år. (15 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune v/Jørn Mejer forespørger om Forum Vojens vil medfinansiere et motorsportsevent i 2 

år. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter sagen. 

Beslutning: 

Peter Lambæk Nielsen kontakter Jørn Mejer for at få afklaret, hvad der egentlig søges om, og hvad det skal 

føre til, hvorefter sagen genoptages. 

Bilag: 

Mail fra Jørn Mejer om støtte til Mr Motorsport. 

9. Forslag fra borger om åbne bestyrelsesmøder. (15 min) 
 

Sagsfremstilling: 

En borger har henvendt sig med opfordring til, at Forum Vojens bestyrelsesmøder bliver åbne møder. 

Der er både fordele og ulemper ved at holde åbne bestyrelsesmøder, og det er umiddelbart ikke så enkelt 

som det kunne lyde til. Se mail fra borgeren og formandens svar i bilag. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter forslaget. 

Beslutning: 

Den nuværende mødeform fastholdes med henvisning til formandens svar til borgeren. 

Bestyrelsesmedlem Torben Skødt (deltog ikke i mødet) gav dissens om beslutningen: ”Vi er en 

borgerforening og derfor bør bestyrelsesmøderne være åbne for foreningens medlemmer.” 

Bilag: 

Mail fra borger om åbne bestyrelsesmøder. 
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10. Ekstra punkt: Borgermøde om kommuneplan. (5 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Med henvisning til mail fra Esge Homilius Haderslev Kommune, hvor Forum Vojens blev inviteret til 

borgermøde om den nye kommuneplan, lægges op til, at Forum Vojens deltager i borgermødet, afgiver 

høringssvar og hvem skal i givet fald formulere et udkast. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter forslaget. 

Beslutning: 

Teis Melcher deltager i mødet. Teis Melcher søger uddrag i kommuneplanen som handler om eller har med 

de forhold Vision Vojens beskriver, og sender det til bestyrelsen. Frist for høringssvar er 20. juli 2017.  

Bilag: 

Mail fra Esge Homilius Haderslev Kommune. 

 

11. Eventuelt (5 min) 
 

Intet 

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

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Punktet fjernes fremover idet alle referater lægges på forumvojens.dk. 
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Vojens, maj 2017 

 

Indledning: 

I forlængelse af og med henvisning til Helhedsplan for Halområdet i Vojens er der nedsat en Projektgruppe 

Strandbaner, som ønsker at få igangsat flytning af strandbanerne i henhold til helhedsplanen. Det er 

ønsket, at de nye strandbander kan tages i brug 1. maj 2018. 

Projektgruppen består af repræsentanter fra Vojenshallerne, Vojens Gymnastikforening, Vojens Bold og 

Idrætsklub, Vojens Badminton Club og Vojens Håndboldforening. 

Der tages udgangspunkt i Helhelhedsplan for Halområdet, hvor strandbanerne ønskes placeret på arealet 

bag SE-arenaen, som vist på skitse 1. 

 

Skitse 1. 

Nuværende forhold: 

De nuværende strandbaner er placeret på matrikel 2668. En del af arealet på matrikel 2034 anvendes også, 

når der er aktiviteter på strandbanerne. Arealet ligger inden for delområde 8 og 9 i lokalplan 11-1 af 

oktober 2010 samt lokalplan 11-5 af august 2011.  

Banerne blev opført i forbindelse med DGI’s landsstævne i 2006. De trænger til vedligeholdelse, og der 

mangler faciliteter som el og vand samt toiletforhold tæt på området. 

Efter anlæggelsen af banerne er der opført boliger vest for området. De nærmeste er kun 50 m fra banerne. 

Når der er stævner på strandbaner, er det med musik. Musik er en væsentlig del af beach aktiviteterne. Det 

medfører forståeligt nok klager fra de tilflyttede naboer, når der er aktiviteter med musik. 

Selv om parkeringsforhold til SE-arenaen som udgangspunkt ikke er en del af Strandbaneprojektet, bliver 

det alligevel en væsentlig forudsætning for projektet. De nuværende parkeringsforhold bag SE-arenaen er 

meget dårlige i form af bundforhold og belysning. Når det har regnet, er der meget mudret og sammen 

med manglende belysning i de mørke tider, vil gæster til SE-arenaen ikke benytte de parkeringspladser. Det 

indebærer, at når der er ishockey i SE-arenaen, holder der parkerede biler over alt i lokalområdet og i 

nogen udstrækning til gene for naboerne til halområdet. 
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Fremtidige forhold: 

Ved etablering af strandbaner og forbedring af parkeringsforholdene bag SE-arenaen vil det i fremtiden 

blive muligt at øge aktiviteterne på idrætsområdet i Vojens. Der vil være rammer til store beach-aktiviteter 

så som nationale stævner og mesterskaber og på længere sigt internationale aktiviteter. Kapaciteten bliver 

3 doblet i forhold til i dag, og de fysiske rammer vil bedre kunne understøtte aktiviteterne bl.a. med 

toiletforhold fra SE-arenaen og omklædningsforhold i hallerne, som vil være meget tættere på end i dag. 

Støjgener for naboerne vil også blive væsentligt reduceret, idet banerne nu er næsten 200 m fra nærmeste 

bolig. 

Samtidig vil parkeringsforholdene blive væsentligt forbedret og dermed aflaste lokalområdet for 

uhensigtsmæssigt parkerede biler. 

Forudsætninger for projektets gennemførelse: 

For at kunne gennemføre projektet skal der laves ændringer til lokalplanerne.  

• Strandbanerne ønskes placeret på et areal, som jf. lokalplan 12.D.08-1 delområde 5 skal anvendes 

til parkeringsareal for 800 biler og jf. lokalplan 11-7, er en del af det grønne område tilhørende det 

beskyttede værksted. Parkeringsarealet er i dag ikke anvendeligt på grund af bundforholdene til 

mere end højst 500 biler og dette kun, når vejr og lysforhold er gode. Efter placering af strandbaner 

på arealet, og arealet i øvrigt gøres anvendelig til parkering jf. skitse 1, vil det kunne rumme 

omkring 590 parkeringspladser. 

• Jf. helhedsplanen er der lagt op til, at matriklerne 1447 og 1448 med tiden ændres til 

parkeringsareal til omkring 500 biler. I dag er der en tom møbelforretning og en genbrugsbutik, 

som stort set aldrig har åben. Ifølge lokalplan 12-30 delområde 2 er området udlagt til 

erhvervsformål. 

Bundforholdene under arealet til parkering er relativt fugtige. Det bør derfor undersøges, om det er muligt, 

og hvad der kan gøres for at dræne området i et nødvendigt omfang. Projektgruppen er blevet oplyst, at 

det sandsynligvis ikke vil være muligt at få etableret asfalteret parkeringsareal, da regnvand nok ikke kan 

udledes i de eksisterende kloaknet. Derfor bør det undersøges, om en kombination af en grøn parkering 

med f.eks. TTE græsarmering på selve parkeringsarealet og TTE belægning på vejnettet og dræning af 

området med udløb til et vandreservoir, vil kunne gøre det. Det sikrer en kombination af nedsivning og 

delvis afledning af nedsivet regnvand. 

Området, hvor strandbanerne ønskes placeret, er ikke helt så fugtigt. Det bør derfor undersøges, om det er 

nødvendigt at nedlægge drænrør, eller om det kan klares med en bund af drængrus under sandet. 

Projektets økonomi: 

Da parkeringsdelen er en del af det eksisterende halområde som følge af opførelsen af SE-arena, anser 

projektgruppen det som en kommunal udgift. Projektgruppen er vidende om, at der allerede nu i den 

kommunale forvaltning arbejdes på at få gjort noget ved parkeringsarealet. En omlægning af 

parkeringsarealet jf. helhedsplanen anslås til at koste mellem 2,5 og 4 millioner kr. afhængigt af 

bundforholdene. 

Strandbanerne mener projektgruppen selv at kunne finde midler til gennem sponsorer, Forum Vojens, SE-

Vækstpulje, fonde og frivilligt arbejde. Anlægsudgifterne anslås at være mellem 800.000 og 1.200.000 kr. 

afhængigt af bundforholdene. 
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Proces: 

Projektgruppen ønsker igangsat processen som følger: 

1. Maj-juni 2017: Undersøgelse af bundforholdene med henblik på at få belyst, om det teknisk er 

muligt at gennemføre projektet som beskrevet. 

2. Juli-oktober 2017: Hvis det teknisk er muligt at gennemføre projektet som beskrevet, igangsættes 

nødvendige ændringer af lokalplaner m.v. 

3. Juli-oktober 2017: Igangsætning af projekteringsfase. 

4. Oktober-januar2017: Fundraising. 

5. januar-maj 2018. Anlægsfasen. 

 

På projektgruppens vegne. 

Teis Melcher 

Vojens Håndboldforening 

Tlf. 23622449 

 

 

Lokalplanhenvisninger: 

12.D.08-1 Området til idrætsformål i Vojens – Ny isarena. Kommuneplantillæg nr. 078-04. September 2008 

11-5 Feriehuse ved Stadion Alle i Vojens. August 2011 

11-1 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens. Oktober 2010 

11-7 Område til offentlige formål ved Trekanten, Vojens. Juni 2013 

12-30 Trekanten. Juni 1980 

 

 






















