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1.

Ny konstituering af bestyrelsen (5 min).

Sagsfremstilling:
Peter Lambæk har af personlige årsager trukket sig fra posten som formand for Forum Vojens.
Anders Sørensen har ønsket at træde ud af bestyrelsen på grund af sin arbejdssituation.
I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.
Indstilling:
Det indstilles, at:
•
•
•
•
•
•

Næstformanden overtager formandsposten.
Der vælges en ny næstformand.
Peter Lambæk bliver i bestyrelsen som alm. Bestyrelsesmedlem.
Suppleant for Anders Sørensen indkaldes.
Konstitueringen gælder indtil førstkommende årsmøde.
Indstillingen godkendes og lokalpressen orienteres om den nye konstituering.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Sekretæren orienterer uformelt pressen om formandsskiftet.
Ditte O’Neill blev valgt som næstformand.
Ditte O’Neill kontakter suppleanterne med henblik på, at den ene træder ind i bestyrelsen i stedet for
Anders Sørensen.
Bilag:

2.

Procedure for godkendelse af referater (5 min).

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har på sit møde den 02-05-2017 besluttet, at bl.a. mødereferater offentliggøres på
http://forumvojens.dk . Beslutningen nødvendiggør en smidigere procedure m.h.t. godkendelse af
bestyrelsesmødereferaterne.
Der foreslås følgende godkendelsesprocedure:
1. Der udsendes et foreløbigt referat umiddelbart efter mødet til mødedeltagerne. I mailen er anført
en deadline (på 3 dage).
2. Eventuelle kommentarer inden for tidsfristen indarbejdes i referatet.
3. Endeligt referat udsendes til alle som vi plejer samt til forumvojens.dk.
4. Som konsekvens af forslaget udgår det hidtidigt faste punkt på mødedagsordenen: ”Godkendelse af
referat fra sidste møde”.
Indstilling:
Forslaget godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Bilag:

3.

Offentliggørelse af materialer på forumvojens.dk (10 min).

Sagsfremstilling:
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Se også referat fra 2. maj 2017.
Hvis vi vælger at betragte os selv som en slags ”borgerforening”, hvor det hele skal være transparent, så er
vi nødt til at gå hele vejen i forhold til at offentliggøre det, vi arbejder med.
Hvis en borger skriver til kommunen om en sag (ikke personsager), så vil alt, hvad der bliver skrevet om
sagen - også internt i kommunen - være omfattet af offentlighedsloven. Det vil sige, at ved en aktindsigt
kommer alt frem.
Byrådets og de politiske udvalgs referater bliver også offentliggjort med bilag (bortset fra de lukkede sager).
Her er det alt af relevans for sagen, der kommer med, også den mere uformelle mailkorrespondance, hvis
det har betydning for at give et så godt beslutningsgrundlag som muligt for beslutningstagerne.
Vi kan ikke sidde og vælge bilag ud, der ikke må komme med referatet og lade andre bilag være. Det kan se
ud som censur, og at vi vil skjule noget.
Hvis en ”sagsbehandler” (det bestyrelsesmedlem, der er tovholder på sagen/punktet) ikke ønsker et bilag til
punktet offentliggjort, må det heller ikke være med på dagsordenen. Det betyder, at sagsbehandleren skal
formulere det nødvendige indhold fra bilaget ind i sagsfremstillingen. Det kan blive en stor mundfuld i
nogle punkter. Forskellen på os og byrådspolitikerne her er, at vi ikke har en ”forvaltning” bag os til at
skrive tingene.
Konklusionen må være, at bilagene skal med, hvis de er en del af sagsfremstillingen i dagsordenen og
nødvendige for, at bestyrelsen kan træffe en beslutning.
Indstilling:
Drøftes og en fremtidig procedure besluttes.
Beslutning:
Referater offentliggøres med bilag på forumvojens.dk. Det stiller særlige krav til sagsfremstillingen, f.eks.
anonymisering eller sikring af, at bidragydere er indforstået er indforstået med at deres bidrag kan blive
offentliggjort. Hvis de ikke ønsker dette, skal det udelades.
Bilag:

4.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering og oversigt taget til efterretning.
Bilag:
2017-08-04 Økonomiopfølgning Forum Vojens_opdateret

5.

Budget 2018 (5 min).

Sagsfremstilling:
Forum Vojens´ kommunale bevilling er givet for budgetårene 2016-17.
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Selv om ikke alle pengene er brugt endnu, er en fortsat kommunal bevilling en forudsætning for at arbejde
videre på det hidtidige niveau i de kommende år med udvikling af Vojens og omegn.
Indstilling:
Der sendes en ansøgning til Haderslev Kommune om videreførelse af den hidtidige bevilling i 2018 og
overslagsårene.
Beslutning:
Formandskabet udarbejder forslag til ansøgning, som godkendes over mail.
Bilag:

6.

Orientering fra bestyrelsen (20 min).

Sagsfremstilling:
Der orienteres om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Masterplan
Kommunikation
Vojens Høtte
Henvendelse til Finans Danmark
Høringssvar vedr. Kommuneplanforslag
Jegerup Kirkesti
Rådhuscentret
Udvikling af Motorsportsområdet

Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Godkendt.
Bilag:

7.

Indvielse af discgolfbanen i Fritidscentret (5 min).

Sagsfremstilling:
Den nye discgolfbane i Vojens skal indvies den 20. august kl 10-11.30. Initiativtager René Pedersen ser
gerne en indvielse i tråd med da banen i Gram blev indviet. Her var der taler fra Vision Gram
og borgmesteren.

Indstilling:
Det indstilles, at Forum Vojens deltager i indvielsen og at Forum Vojens evt. inviterer borgmester og/eller
udvalgsformand for Fritid og Kultur efter aftale med René Pedersen.
Beslutning:
Solveig Larsen deltager.
Bilag:
Invitation til indvielse af Discgolfbane
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8.

Fremtidig organisering af Forum Vojens (20 min)

Sagsfremstilling:
Kan/skal vi organisere en ”driftsorganisation” og en stående arbejdsgruppe, der kan igangsætte aktiviteter
på tværs eller på forslag fra borgere i området?
I givet fald, hvordan?
Indstilling:
Sagen drøftes.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.
Bilag:

9.

Forum Vojens logo (5 min)

Sagsfremstilling:
Skal Forum Vojens have et logo. Formålet med et logo er at få det i vores korrespondance, på
forumvojens.dk og i tilfælde af, at der skal reklameres eller at Forum Vojens som ”sponsor” på aktiviteter
skal synliggøres.
Indstilling:
Sagen drøftes. Hvis det besluttes, at Forum Vojens skal have et logo, skal opgaven igangsættes.
Beslutning:
Der arbejdes videre på sagen. Kommunikationsudvalget kommer med et forslag i relation til vojens.dk.
Bilag:

10.

Eventuelt. (5 min)

Kan der ikke gøres noget ved arealet omkring Idémøbler og Skousen? Evt. sende et brev til ejerne om
muligheden for at gøre noget ved det. Formanden kontakter ejerne.
Forum Vojens bestyrelsesmedlemmer er inviteret til cocktailparty i forbindelse med flådebesøg i Haderslev
havn den 8. september 2017 kl. 19 til 21. (Bestyrelsesmedlemmerne har en personlig invitation med
ledsager på mail). De, der kan deltage melder til sekretæren, som giver en samlet tilbagemelding til
kommunen.

11.

Tillægsbevilling til Rådhuscentret. (5 min)

Sagsfremstilling:
Projekt Rådhuscentret er blevet ca. 60.000 kr. dyrere end tidligere antaget. Projektgruppen søger derfor
om en tillægsbevilling til projektet på 60.000 kr.
Indstilling:
Der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr.
Beslutning:
5

Godkendt.
Bilag:

12.

Renovering af Kirkestien – Lukket sag. (15 min)

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at godkende tilbuddet fra Torben Clausen. Opgaven igangsættes med Torben
Clausen som entreprenør.
Solveig Larsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
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DesignGuide

Økonomisk overblik
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 8. august 2017
• Økonomiopfølgning 4. august 2017
• Oversigt over disponeringer
• Budget 2017
• Regnskab 2016
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Foreningen Forum Vojens
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Økonomiopfølgning pr. 4. august 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Postering
Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)
Langt sigte - strategi og planer
Masterplan for Vojens Midtby
Forum Vojens – drift
Kort sigte - borgernært og synligt
Affaldsindsamling 2017
Discgolfbane
Rådhuscenter – grønne områder
Kunstgræsbane VBI
Friluftsprojekt – shelterby
Vojens.dk hjemmeside
I alt
Langt sigte - strategi og planer
Kort sigte - borgernært og synligt

Bevilling
Disponeret Udgifter
Rest ’17
1.589.234
480.000
2.496
477.504
2.496
0
20.234
4.264
15.970
650.000
1.070
648.930
3.000
1.070
0
40.000
40.000
0
129.000
47.951
81.049
100.000
100.000
150.000
122.989
27.011
20.000
600
19.400
1.589.234 1.589.234
1/3 bevilling
500.234
2/3 bevilling 1.089.000

219.370 1.369.864
6.760
212.610

493.474
876.390
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Oversigt over disponeringer
Disponeret
1. Rådhuscenteret
2. Motorsportsprojekt
3. Kunstgræsbane ved Fritidscenter
4. Masterplan for Vojens Midtby
5. Friluftsprojekt – hytter ved spejdere
6. Discgolfbane ved Fritidscenter
7. Affaldsindsamling 2017
8. Vojens.dk og forumvojens.dk
9. Jegerup Kirkesti
10. Jordbundsundersøgelser ved hallen
I alt

2016/2017
kr. 215.000
kr. 75.000
kr. 100.000
kr. 340.000
kr. 150.000
kr. 40.000
kr. 3.000
kr. 20.000
kr. 50.000
kr. 15.000
kr. 1.008.000
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Budget 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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Regnskab 2016

Postering
Bevilling (+) Bevilling (-) Indtægter Udgifter
kr. 900.000
kr. 510.766
Kommunalbestyrelsen
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

20. AUGUST, 2017 - KL. 10:00

INDVIELSE AF
VOJENS DISCGOLFPARK
I samarbejde med Haderslev Kommune og Forum Vojens indvier vi
den nye 9-hullers Disc Golf bane, som er beliggende ude i de
smukke naturomgivelser ved Fritidscenteret i Vojens.
Banen bliver den første af sin slags i Danmark, der både har kunstgræs teesteder samt skiltning rundt omkring for nemmere
tilgængelighed. Det såkaldte DiscGolfPark koncept.

HVOR LIGGER BANEN?
Stil GPS’en ind til følgende adresse eller scan QR
koden nedenunder:

Overgårdsvej 5
6500 Vojens

PROGRAM
10:00 - 10:30 Velkomst og taler ved bla. Børge Koch, næstformand
i udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune
10:30 - 11:00 Disc Golf konkurrence - Præmier til Top 5!
11:00 - 11:30 En lille forfriskning i form af en vand eller øl
11:30 - ?

Banen er åben og spilbar for alle! Det er helt gratis
og kræver kun en eller flere discs

KIG FORBI TIL EN HYGGELIG FORMIDDAG OG STIFT BEKENDTSKAB MED
EN NY, SJOV, SPÆNDENDE OG HYGGELIG SPORTSGREN I VOJENS.
DGK Mere Sidevind
www.meresidevind.dk

