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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (40 min).

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

Møde med Halbestyrelsen om strandbaneprojektet.
Banegårdspladsen.
Stationsbygningen.
Haderslev Kommunes budget for 2018 og overslagsår.
Den politiske behandling af Kommuneplan 2017.

Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Bilag:
Referat af Halbestyrelsens møde med Forum Vojens

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Trier Fonden overfører sine midler til Forum Vojens.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering givet.
Bilag:
2017-10-07 Økonomiopfølgning Forum Vojens.

3.

Forespørgsel om Forum Vojens foredrag (5 min).

Sagsfremstilling:
Der er kommet en henvendelse fra Foreningen For Single Mænd på 60+ om et foredrag/orientering om
Forum Vojens og hvad Forum Vojens har gang i. Det er et ønske, at de kan blive den 12. februar 2018 kl.
14.00 i Sundhedscentret Vojens.
Indstilling:
Forum Vojens stiller gerne op og giver en orientering om Forum Vojens og hvad Forum Vojens har gang i.
Beslutning:
Forum Vojens kommer og giver en orientering. Karl Posselt tager opgaven. Ditte O’Neill deltager muligvis
også.
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Bilag:

4.

Liste over mulige aktiviteter for frivillige i (15 min).

Sagsfremstilling:
Vi har udarbejdet en liste over mulige aktiviteter, som frivillige kan udføre for at ”vedligeholde og renholde
Vojens”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af en ”Byggemand Bob” arbejdsgruppe
Flere bænke rundt i byen
Rengøring af gadeskilte, byskilte – Vojens
Rengøring af skulpturer – Skrydstruppigen, mindesten Lagoni
Klipning af buske og træer ved by- og vejskilte
Opsyn med bænke – petanque og discgolfbane
Opsyn med shelters – spejderpladsen
Opsyn med henvisningsskilte til vores projekter
Planlægning af affaldsdag og 1 gange månedligt cykle gennem byen og kontrollere om der ser pænt
ud – bortkastning af affald m.v. – hvad med lodsejerne
Rengøring af by efter Høtte udover de dage hvor kommunen renholder
Opsætning og pasning af hundeposestativ – mener vi i Vojens har overdraget et ude på
Rådhuspladsen – kommunen betaler for poser

Indstilling:
At der aktivt søges mulige emner til arbejdsgruppen for de oplistede opgaver, og at der findes en tovholder,
så tingene kan sættes i gang.
Beslutning:
Vedr. forsikringsforhold afventes en tilbagemelding fra kommunen om Forum Vojens og Vision Gram
allerede er omfattet af kommunens forsikring. Samtidig er der lagt op til at økonomiudvalget skal beslutte
om alle frivillige i kommunen skal forsikres af kommunen.
Listen udvides i forlængelse af vores cykeltur rundt i byen, og øvrige input fra bestyrelsen.
Karl Posselt tager fat i en mulig tovholder.
Hvis der bliver behov for, at Forum Vojens selv skal have forsikring, lægges opgaven med at finde den rette
forsikring ud til bestyrelsesmedlem.
Bilag:

5.

Rådhuscentret (15 min).

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har tidligere i flere omgange bevilget penge til nyt udeinventar i Rådhuscentret. Der er
indhentet tilbud fra leverandører, og projektet er for så vidt klar til at blive sat i gang.
Haderslev Kommunes Driftsafdeling har imidlertid meddelt, at der ikke p.t. er interne ressourcer til at styre
og føre tilsyn med projektet.
Da projektet skal udføres på kommunal grund og i et område med gamle træer, der skal bevares, er det
mest hensigtsmæssigt, at det er kommunen, der styrer og fører tilsyn med arbejdet.
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Alternativt – hvis projektet ønskes gennemført i 2017 – skal Forum Vojens engagere og betale et eksternt
firma for at løse opgaven.
Det bemærkes, at der er 8-10 ugers leveringstid på inventaret.
Indstilling:
Der søges indgået en aftale med kommunens driftsafdeling om, at projektet gennemføres med
driftsafdelingen som bestiller og tilsynsførende i løbet af foråret 2018.
Beslutning:
Driftsafdelingen fører tilsyn og Forum Vojens bestiller og sætter i gang. Karl Posselt kontakter Anders
Sørensen om at være tovholder.
Bilag:

6.

Eget lokale til Forum Vojens (10 min).

Sagsfremstilling:
Der skal arbejdes på etablering af Forum Vojens med eget kontor/lokale i byen – med flere formål:
•
•
•
•

større synlighed i byen
fast møde- og tilholdssted, hvor foreningens materialer kan opbevares og udviklingsplaner kan udstilles
mulighed for ”kontortid”, så borgere kan få en uformel snak
rekruttering af frivillige m.fl.

Hvis Forum Vojens kan blive godkendt som folkeoplysende forening er der mulighed for at søge tilskud til
drift og lokaler jf. nedenstående informationer fra kommunens hjemmeside.
Foreninger inden for det frivillige folkeoplysende arbejde har mulighed for at søge om tilskud til drift af egne
eller lejede lokaler samt lejrpladser. Foreninger, der allerede modtager tilskud til driftsudgifter, har
ansøgningsfrist 1. juli til det kommende år. For nye foreninger eller foreninger, der ikke tidligere har søgt,
behandles ansøgninger løbende.
I Haderslev Kommune behandles ansøgninger om drifts- og lokaletilskud i Folkeoplysningsudvalget. Der
ydes p.t. et tilskud på 65 % af en forenings tilskudsberettigede driftsudgifter, dog med et procentuelt
fradrag for medlemmer over 25 år.
Har man som forening modtaget et tilsagn om drifts- og lokaletilskud, kan man søge om udbetaling af
tilskuddet. Typisk gøres dette ved afslutning af foreningens regnskabsperiode. Som udgangspunkt udbetales
tilskuddet som refusion, det vil sige, at I afholder udgiften, hvorefter tilskuddet beregnes.
Der kan også søges om udbetaling af et forskud på drifts- og lokaletilskuddet. Typisk søges der omkring
årsskiftet, således at forskuddet kan udbetales i rater enten pr. måned eller kvartalsvist.
Indstilling:
Der afsættes en rammebevilling på 30.000 kr. til etablering og 30.000 kr. til årlig drift.
I første omgang afsøges mulighederne for at få stillet et kommunalt lokale til rådighed.
Beslutning:
Teis Melcher søger at få Forum Vojens godkendt som en folkeoplysende forening.
Bestyrelsen søger efter egnede steder primært med vinduer ud til Østergade eller Vestergade.
Der afsættes ikke midler før der er noget mere konkret at gå efter.
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Bilag:

7.

Fra øjebæ til bytrofæ. (5 min)

Sagsfremstilling:
Kan man vende en dårlig udvikling ved et enkelt tiltag på det helt rigtige sted? Realdania By og Byg og
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil med et nyt projekt undersøge dette. De leder derfor
efter en eller flere forsømte eller dårligt tilpassede bygninger, der skæmmer et byrum eller et gadeforløb
og som kan købes og istandsættes.
Kan Forum Vojens pege på det sted, som mangler kærlighed, knofedt og knaster?
Forslag skal indsendes senest 22. oktober 2017.
Projektet er nærmere beskrevet på http://bygningskultur.dk/aktuel/nyheder/forsoemte-bygninger-soeges/
Skema til indsendelse af forslag på https://byogland.dk/bygninger/
Indstilling:
Det drøftes, om Forum Vojens har egnede forslag, der passer ind i dette projekt.
Beslutning:
Forum Vojens laver et forslag om at få nedrevet Vestergade 21, så grunden kan anvendes som foreslået i
Masterplanen (Vi vil Vojens - Masterplan for en rekreativ bymidte i Vojens).
Karl Posselt laver en ansøgning.
Bilag:

8.

Eventuelt. (5 min)

Forum Vojens har fra Teatertyven (Aarhus) modtaget en invitation til samarbejde om et kultur/teaterprojekt om hærvejen ved Vojens. Projektet falder uden for Forum Vojens´ formål, og formanden har
sendt invitationen videre til en række andre potentielle samarbejdspartnere i kommunen.
Cykelturen søndag 5. november start kl. 9:30 Mødested nordlige ende af Jegerup Kirkesti. Vi slutter med
frokost på Dyssebakken 157 kl. 13. Ruten er ca. 12 km.
Bilag:
Cykelrute
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____________________________________________________________________

Referat fra mødet med Forum Vojens og Vojens Hallerne den 5. oktober 2017.

Deltagere:
Forum Vojens: Formand Karl Possel, Teis Melcher, Ditte O’Neill,
Vojens Hallerne: Formand Preben Holmberg, Finn Lykkeskov, Dennis Hansen og Birte Hansen.

Eneste punkt på dagsordenen: Flytning af strandbaner i Vojens.
Preben Holmberg indledte mødet med at byde velkommen og oplyste, at Vojens Hallerne
savnede at få belyst flere ting, inden man kunne komme med anbefalinger og udtalelser –
især var P-plads problematikken en meget vigtig faktor, ligesom man ønskede at vide,
hvor kommunen var henne i projektet, da det drejer sig om en kommunal grund.
Herefter fremlagde Teis Melcher projektbeskrivelsen m.v. Alle var enige om, at det var
et fint og ambitiøst projekt.
Efter en generel drøftelse var alle dog enige om, at forudsætningerne for at gennemføre
projektet er, at jordbundsforholdene bliver undersøgt med henblik på en vurdering af om
området kan afvandes til at anlægge strandbaner, inden der foretages mere.
Når dette er afklaret og hvis jordbundsprøverne viser, at det kan lade sig gøre, skal der
derefter tages stilling til, hvorledes den fremtidige proces skal være – herunder
prioriteringer, økonomi, drift, placering af P-pladser m.v. i samarbejde med Haderslev
Kommune, der besidder de fornødne kompetencer og ressourcer ved projektering og
eksekvering af større anlægsarbejder på kommunal ejendom.
Karl Possel gav udtryk for, at Forum Vojens gerne ville betale for disse undersøgelser
og arbejder videre med sagen.

Vojens, den 10. oktober 2017.

Birte Hansen, referent.
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Økonomiopfølgning pr. 7. oktober 2017
Postering
Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)

Bevilling

Disponeret

Udgifter

Rest ’17

1.589.234

1. Langt sigte - strategi og planer

480.000

2.496

477.504

Masterplan for Vojens Midtby

-

2.496

0

20.234

4.264

15.970

590.000

42.974

547.026

3.000

1.070

0

Jegerup Kirkesti

50.000

41.904

0

Discgolfbane

40.000

40.000

0

Rådhuscenter – grønne områder

189.000

85.171

103.829

Kunstgræsbane VBI

100.000

100.000

0

Friluftsprojekt – shelterby

150.000

122.989

27.011

20.000

1.380

18.620

1.589.234

1.589.234

410.770

1.189.960

Langt sigte - strategi og planer

1/3 bevilling

500.234

6.760

493.474

Kort sigte - borgernært og synligt

2/3 bevilling

1.089.000

350.610

738.390

2. Forum Vojens – drift
3. Kort sigte - borgernært og synligt
Affaldsindsamling 2017

4.
5.
6.
7.
8.

Vojens.dk hjemmeside
I alt
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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. 275.000
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. 1.068.000
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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

07-10-2017

Foreningen Forum Vojens

5

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

