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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min).

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt fra/om:
Kommunikationsudvalget
Masterplan-arbejdsgruppen
Igangsætning af Rådhuscenterprojektet
Brev til ejere af tomme lokaler i hovedgaden
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Orientering givet.
Kassereren tager kontakt til kommunen vedr.
- ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018
- afklaring af størrelsen på den kommunale bevilling til Forum Vojens i 2018
Bilag:
2017-11-08 Økonomiopfølgning Forum Vojens.

3.

Indvielse af kunstgræsbane (5 min).

Sagsfremstilling:
Haderslev Kommune inviterer til indvielse af den ny kunstgræsbane i Vojens 6. december 2017 kl. 16:30. Se
vedhæftede invitation.
Indstilling:
Det indstilles at Forum Vojens deltager i indvielsen.
Beslutning:
Forum Vojens deltager.
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Bilag:
Invitation til åbning af kunstgræsbane i Vojens_#228255-17_CaseNo15-2824

4.

Banestien Vojens-Skrydstrup (15 min).

Sagsfremstilling:
På det kommunalt ejede banelegeme fra Vojens til Skrydstrup er signaler og skinner over Billundvej for
nylig fjernet. Det er mange år siden, strækningen har været i brug og det har været dyrt at vedligeholde den
hidtidige løsning. Kommunen har ingen planer om at gå videre med optagning af skinner /sveller på resten
af strækningen.
Med erfaringerne fra renoveringen af Jegerup Kirkesti foreslås, at Forum Vojens bruger den aktuelle
anledning til at foreslå strækningen ændret til en enkel grusbelagt cykel-/gangsti, medmindre der er
miljømæssige problemer ved at lade skinner og sveller ligge og lægge grus mellem skinnerne (sporvidde
1435 mm).
Stien bruges i forvejen af fodgængere og hundeluftere på årstider, hvor det er muligt.
Via stien bliver der nem adgang til dagligvarebutikkerne i bymidten, idet stien ender på bagsiden af Rema
1000´s Parkeringsplads.
Det bemærkes, at et lignende projektforslag er medtaget i VisionVojens-rapporten.
Indstilling:
•
•

Forum Vojens foreslår Haderslev Kommune, at der etableres en enkel cykel-/gangsti på det tidligere
banelegeme mellem Vojens og Skrydstrup.
Forum Vojens tilbyder at bidrage til finansiering af løsningen.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Torben Skødt er tovholder.
Bilag:

5.

Organisering af arbejdet i Forum Vojens (20 min).

Sagsfremstilling:
Karl Posselt har sammen med Peter Lambæk revideret bilaget om oprettelse af aktivitetsgrupper –
herunder en stående gruppe (A-holdet) under ledelse af én eller flere koordinatorer.
På grundlag af det reviderede dokument har Forum Vojens fået tilsagn fra en borger, der er villig til at
påtage sig opgaven som koordinator.
Indstilling:
•
•

Bestyrelsen godkender det reviderede grundlag for organisering.
Bestyrelsen drøfter rekruttering af medlemmer til A-holdet.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Calle Simonsen har tilbudt sig som aktivitetskoordinator.
Bilag:
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A-holdet

6.

Forsikringer (10 min).

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for at tegne forsikringer som forudsætning for at sætte frivillige i
gang med at udføre arbejde på Forum Vojens´ vegne.
I den forbindelse har vi afventet en afklaring fra Haderslev Kommune om, hvorvidt kommunen vil tegne
forsikringer der omfatter frivillige borgere, som mange steder i kommunen udfører opgaver til fælles gavn.
Medmindre en sådan afklaring er nært forestående - f.eks. inden årets udgang – foreslås det, at bestyrelsen
selv sørger for tegning af de nødvendige forsikringer (arbejdsskade, erhvervsansvar, produktansvar og
bestyrelsesansvar).
Indstilling:
•
•

Der indhentes erfaringer fra andre frivilligorganisationer i kommunen.
Der indhentes tilbud fra 2-3 forsikringsselskaber.

Beslutning:
Teis Melcher indhenter tilbud på ansvarsforsikringer. Tilbud godkendes senest på næste møde.
Bilag:

7.

Genoptagelse af sagen om eget lokale til Forum Vojens (15 min).

Sagsfremstilling:
Det er undersøgt, om hvorvidt Forum Vojens kan blive godkendt som en folkeoplysende forening. Svaret fra
kommunen er, at det kan vi ikke.
Der er en række mulige lokaler i byen jf. bilag.
Indstilling:
Mulighederne drøftes med henblik på at beslutte et videre forløb.
Beslutning:
Der arbejdes videre med at undersøge, om Forum Vojens kan etablere sig i banegårdsbygningen både med
mødefaciliteter og faciliteter for et kommende A-team.
Teis Melcher og Karl Posselt arbejder videre med sagen, med udgangspunkt i at kunne indgå en lejeaftale
fra 1. januar 2018 til en så billig leje som muligt.
Bilag:
Mulige lokaler til Forum Vojens

8.

Cykelturen rund i byen (15 min).

Sagsfremstilling:
I forlængelse af bestyrelsens cykeltur rundt i byen drøftes det videre forløb.
Indstilling:
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Det videre forløb drøftes.
Beslutning:
Kortlægning og skiltning af stisystemet har højeste prioritet.
Der nedsættes en infrastrukturgruppe, som laver en plan for det videre arbejde med infrastrukturen.
Link til kommunens interaktive kort. http://kort.haderslev.dk/spatialmap hvor cykelstier kan vises.
Vejledning: Vælg Veje og trafik i menuen til venstre. Slå Cykelstier til, så kommer alle cykelstierne frem i lys
blå og mørk blå farver.
Bilag:

9.

Sag fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dagsorden (15 min).

Sagsfremstilling:
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på sit møde den 9. november 2017 behandlet en henvendelse
fra Fonden Hedehuset.
Se bilag vedrørende sagen.
Indstilling:
Sagen drøftes.
Beslutning:
Sagen drøftet. Forum Vojens afventer henvendelse fra kommunen.
Bilag:
Referat Beskæftigelses og integrationsudvalget pkt 10

10.

Eventuelt. (5 min)

Opfordring til at Forum Vojens fremadrettet arbejde mere lokalpolitisk og stille større krav til kommunens
centrale styring med henblik på at få sat Vojens mere i centrum.
Forum Vojens kan eventuelt invitere det nye byråd til Vojens for at få en dialog omkring, hvad det nye
byråd vil med Vojens og hvor de står i forhold til VisionVojens og afledte masterplaner og helhedsplaner.
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Økonomisk overblik
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 14. november 2017
• Økonomiopfølgning 8. november 2017
• Oversigt over disponeringer
• Budget 2017
• Regnskab 2016
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Økonomiopfølgning pr. 8. november 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

47.951

141.049

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

362.054

1.227.180

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

355.294

733.706

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
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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

Kunstgræs Vojens
Invitation til indvielse
Hermed inviteres til officiel åbning af Haderslev Kommunes nye facilitet på fodboldfronten
– den nye kunstgræsbane i Vojens.
Kunstgræsbanen er etableret med støtte fra Haderslev Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene Formaal , Forum Vojens, Vojens Bold og Idrætsklub (VBI) og
Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole (VGIE).

Åbningen finder sted onsdag den 6. december 2017 med følgende program:
Kl. 16:

VBI´s børne- og ungdomshold spiller.

Kl. 16.30:

Officiel indvielse med taler af formand for Udvalget for Kultur
og Fritid, Allan Emiliussen, Formand for VBI, Ulrik Langmack
Nielsen og forstander ved VGIE, Tommy Mikkelsen.

Kl. 17.00:

Venskabskamp mellem VBI førstehold og ”VGIE U17- 1”

VGIE er vært ved en lille forfriskning.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen

Allan Emiliussen
Udvalgsformand

Morten Oldrup
Chef for Børn, Unge og Kultur og Fritid
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Organisering af arbejdet i Forum Vojens
Arbejds-/aktivitetsgrupper
Baggrund
Forum Vojens´ aktiviteter bygger på tre grundlæggende forudsætninger, som går ud på:
1. At fungere som overordnet repræsentant for borgere, foreninger, virksomheder og institutioner –
internt såvel som overfor eksterne interessenter og samarbejdspartnere, herunder offentlige
myndigheder.
2. At realisere den langsigtede vision for Vojens (Helhedsplanen Vision Vojens), som skal styrke og
synliggøre byen som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
3. At gennemføre borgernære og synlige aktiviteter, der ud over at understøtte de langsigtede mål gør
byen attraktiv at bo og leve i til daglig.
Forum Vojens afsætter hvert år en budgetramme til de borgernære og synlige aktiviteter jf. pkt. 3.

Aktivitetsgrupper
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af opgaver, herunder
projekter med henblik på realisering af den langsigtede vision jf. pkt. 2.
En aktivitetsgruppe kan også oprettes af en gruppe af borgere, der ønsker at skabe aktivitet eller
gennemføre et projekt. Gruppen kan søge Forum Vojens om penge til formålet. Vejledning og
ansøgningsskema.

Stående drifts- og aktivitetsgruppe (”A-holdet”)
Ud over de midlertidige aktivitetsgrupper nedsætter Forum Vojens et stående A-hold sammensat af
praktikere, der løbende løser forskellige borgernære og synlige opgaver, der gør Vojens attraktiv at bo og
leve i, jf. pkt 3 ovenfor.
A-holdet arbejder under ledelse af én eller flere koordinatorer, der med reference til bestyrelsesformanden
planlægger, koordinerer og gennemfører gruppens forskellige opgaver.
A-holdets forskellige projekter og aktiviteter beskrives af koordinatoren i en samlet aktivitetsplan, der
løbende ajourføres og godkendes af Forum Vojens´ bestyrelse. Det er den til enhver tid senest godkendte
aktivitetsplan, der er gældende for A-holdets aktiviteter.
Aktiviteterne skal bygge på Forum Vojens´ forudsætninger som nævnt under pkt. 1-3.

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.

Aktivitetsplanen skal for hver enkelt aktivitet kort redegøre for:
- Beskrivelse af aktiviteten, herunder formål.
- Hvilken aktivitetskoordinator, der har ansvaret for aktiviteten.
- Deltagere i aktiviteten, herunder eventuelle øvrige involverede interessenter (foreninger, myndigheder
mv.).
- Tidsplan for gennemførelsen af aktiviteten.
- Budget, herunder hvor stor en del der betales af Forum Vojens og under hvilke forudsætninger.
A-holdet skal ikke udføre kommunale kerneopgaver, hvorfor koordinatoren i grænsetilfælde skal have tæt
kontakt til Haderslev Kommune – især til kommunens driftsafdeling.
En koordinator kan af Bestyrelsen desuden udpeges til at fungere som projektleder for specifikke
arbejdsgrupper/projektgrupper – eller til at rådgive og følge op på projekter, der gennemføres af andre
arbejdsgrupper.

Ansvar og forsikringsforhold
Arbejdsgrupper/projektgrupper nedsat af Forum Vojens, samt det stående A-hold kommer formelt set til at
udføre arbejde under Forum Vojens' ledelse.
Det er i denne forbindelse Forum Vojens´ ansvar at sørge for, at der er tegnet de nødvendige forsikringer
(arbejdsskade, erhvervsansvar, produktansvar og bestyrelsesansvar).

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.

Egne lokaler til Forum Vojens
Østergadecentret

Danske Bank, Østergade

Vojens Boghandel

Farvenyt

Vestergade 30

Sydbank

Tdl. Ugeavis og symaskinebutik

Stationsbygningen, Odins Plads
Jeg har spurgt på ca. 60 kvadratmeter.
Svar fra DSB:
Jeg tror ikke vi kan komme længere ned end 300 kr pr m2. pr år.
Det vil være en husleje på 1500 kr pr md. (Det skal jeg have endelig godkendt såfremt I er interesserede)
Det vil være godt for stationen og Vojens at have jer til leje.
Vi skal forsøge at ramme markedsniveauet - så hvis du kan finde nogle billigere tilbud, må du gerne sende dem til
mig.

Referat
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Mødedato:
10.

Torsdag den 09. november 2017

Henvendelse fra På Sporet

Sagsid.: 17/26383 Tekstforfatter: Lotte Nielsen

Sagsindhold
Henvendelse fra Fonden Hedehuset vedrørende deres projekt På sporet.

Sagsfremstilling
Fonden Hedehuset driver et landsdækkende initiativ, som de kalder På Sporet.
På Sporet er etableret på togstationer rundt omkring i Danmark, hvor DSB har som mål at
skabe liv i tomme stationsbygninger. På Sporet ønsker at samarbejde med jobcentre og andre
relevante aktører om at bringe borgere tættere på uddannelse og job.
Her i Haderslev Kommune forestiller På Sporet sig, at de i første omgang kan åbne en café i
stationsbygningen, hvor rejsende kan komme ind og købe proviant til rejsen, eller sidde og
drikke en kop kaffe, imens de venter på toget. Caféen skal drives som en social virksomhed.
På Sporet holder stationen pæn og ren. Hvis der er mulighed for det, etablerer På Sporet også
Bed and Breakfast og udlejer mødelokaler på timebasis.
Borgere, som er på uddannelses- eller kontanthjælp, kan være med i projektet. Her skal de
være med til at drive caféen på lige fod med de ansatte. Borgerne kommer ind i et håndholdt
forløb, hvor der er fokus på deres udvikling, og de får hjælp til at finde
virksomhedspraktikpladser og søge job. De bliver tilknyttet én kontaktperson, som løbende har
individuelle samtaler med borgeren og laver progressionsmålinger.

Procedure
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. november 2017.

Indstilling
Erhvervs- og Borgerservice, Arbejdsmarked Haderslev, indstiller, at
•

henvendelsen drøftes og tilkendegiver om der er interesse for projektet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 0911-2017
Afbud/fraværende: Thies Mathiasen, Rune Højer
Udvalget vurderer perspektivet i henvendelsen som positivt. Udvalget ønsker at henvendelsen
undersøges nærmere herunder inddragelse af Forum Vojens og yderligere information om På
Sporet.

Bilag
1

På Sporet, Præsentationsfolder

Åben

På Sporet, Præsentationsfolde

På Sporet
e

En socialøkonomisk virksomhed for
mennesker på vej!

På Sporet
Socialøkonomisk samskabelse
På Sporet skal være et udviklende
samarbejde mellem
o DSB
o Kommunerne
o Fonden Hedehuset
o Medborgerne
o Erhvervslivet

På Sporet

Et udviklende samarbejde
Vi har alle pligt til at yde en indsats for de
borgere, som har behov for en ekstra hånd.
På Sporet er etableret på togstationer rundt
omkring i Danmark, hvor DSB har som mål at
skabe liv i de tomme stationsbygninger.
På Sporet er et socialøkonomisk initiativ, som
drives af Fonden Hedehuset. Fonden
Hedehuset er en selvejende non-profit
virksomhed, der har mere end 30 års erfaring
med at hjælpe udsatte børn, unge og voksne
videre i livet.
På Sporet kan kun realiseres de steder, hvor
alle interessenter har et ønske om og et
behov for tilbuddet.

På Sporet

Lad os sammen skabe et alternativ til de
tomme stationsbygninger

På Sporet

En station der emmer af liv og atmosfære
Café og butik
med liv og sjæl
En socialøkonomisk café og kiosk. Et lille men godt udvalg af kaffe og kolde
drikke, sandwich, kage, frugt m.m.

Overnatning og mødefaciliteter
det rigtige sted at mødes
På de stationer hvor der er mulighed for det, driver vi Bed & Breakfast samt
udlejning af mødelokaler på timebasis.

Service og vedligehold
stationen er et rart sted
Vi holder stationen pæn og ren, og vi sørger for en god og rar atmosfære for
de rejsende.

På Sporet

En socialøkonomisk
virksomhed, der forener
o Social indsats
o Beskæftigelsesindsats
o Uddannelse
o Medborgerskab
o Byudvikling

På Sporet

Fra udsat til ansat
Når kommunen har visiteret en borger til På Sporet,
betragter vi borgeren som vores nye medarbejder. På
Sporet leverer beskæftigelsesindsats, uddannelsesindsats
samt social indsats. Medarbejderen finder med vores hjælp
vejen mod et liv som ansat – ikke udsat.

På Sporet

En station med liv er en station med
mening. Lad os skabe mening!
Fonden Hedehuset
Havnevej 2 | 9550 Mariager | tlf. 98541682
hedehuset@hedehuset.dk
www.hedehuset.dk

På Sporet

