Bestyrelsesmøde

11. september 2018

Danmarksgade 8, 6500 Vojens
Start kl.
19:00
Slut kl.

21:50

Referat
Mødeleder:

Karl Posselt

Deltagere:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
Jerry Freund (først fra kl. 19:30)
Solveig Larsen
Randi Kæstrup Jensen
Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen
Marie Skødt – byrådsmedlem

Afbud:

Kurt Hansen
Preben Holmberg – byrådsmedlem
Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Referent:

Ditte O’Neill

1.

Innovation og udvikling – få det til at ske (30 min.) ................................................................................ 2

2.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) ................................................................................... 2

3.

Økonomi (5 min). ...................................................................................................................................... 3

4.

Forum Vojens, prioritering af kræfter (20 min.) ...................................................................................... 3

5.

Proces og samarbejde mellem Forum Vojens og Haderslev Kommune om større projekter (15 min.) 3

6.

Fondsøgning og puljer (10 min.) ............................................................................................................... 4

7.

Ansøgning – Hundeskoven Vojens (5 min.) ............................................................................................. 4

8.

Rådhuscentret (10 min.) ........................................................................................................................... 5

9.

Danmarksgade 6 (15 min.)........................................................................................................................ 5

10.

Invitation (5 min.) ................................................................................................................................. 6

11.

Synlighed og presse (10 min.) ............................................................................................................... 6

12.

Evt. (5 min.) ........................................................................................................................................... 6
1

1.

Innovation og udvikling – få det til at ske (30 min.)

Sagsfremstilling:
Andreas Riis Nielsen, borger i Vojens og sidsteårselev på Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium,
arbejder både teoretisk og praktisk med innovation og udvikling. Andreas har selv henvendt sig til Forum
Vojens, og efter en indledende snak har formanden inviteret Andreas med til bestyrelsesmødet.
Andreas vil på mødet præsentere ideer til udvikling af Vojens – især området omkring Vojenshallerne.
Andreas er bekendt med Helhedsplan for halområdet 2017-47 (http://forumvojens.dk/wpcontent/uploads/2017/07/Helhedsplan-for-udvikling-af-halområdet-i-Vojens.pdf) og har desuden hentet
inspiration fra Vejen Idrætscenter (https://www.vejenic.dk/). Han repræsenterer en generation og et
netværk, der ikke hidtil har leveret kandidater til Forum Vojens´ bestyrelse, og han vil gerne bringe
engagement og kompetencer i spil i sammenhæng med Forum Vojens.
Indstilling:
Andreas lægger sine ideer frem til drøftelse, og bestyrelsen tager stilling til, hvordan ideerne og Andreas
kan inddrages i Forum Vojens´ fremtidige arbejde.
Beslutning:
Andreas inviteres med i kommunikationsudvalget, bl.a. med henblik på markedsføring i Facebook-gruppen.
Halbestyrelsen skal inddrages i forhold til videreudvikling af idéen om medlemsordning og konceptet skal
beskrives nærmere og tilpasses Vojens. Karl Posselt formidler kontakten mellem halbestyrelsen og Andreas
Riis Nielsen.
Bilag:
Indslag i TV-Syd: https://www.tvsyd.dk/artikel/unge-opfinder-smart-cykellaas

2.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.)

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
Status for budget 2019ff. (Haderslev Kommune)
Udsmykning af mur i Danmarksgade
Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8
Oplevelsesporten/Viadukten
Jegerup Kirkesti
Cykelsti til Over Jerstal
Orientering fra kommunikationsudvalget
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
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Taget til efterretning.
Der afholdes fernisering af muren 27-09-2018 kl. 16.30.

3.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning
Beslutning:
Taget til efterretning.

4.

Forum Vojens, prioritering af kræfter (20 min.)

Sagsfremstilling:
Forum Vojens har brug for flere frivillige. Som det er lige nu, er der få kræfter til at føre projekterne ud i
livet. Det er vigtigt at bruge de frivillige kræfter rigtigt og at der gøres en indsats for at få flere med om
bord.
Indstilling:
Der lægges op til en diskussion om, hvordan kræfterne i foreningen skal prioriteres og om, hvordan vi får
flere ildsjæle med.
Desuden drøftes rollefordelingen mellem kommune og Forum Vojens.
Beslutning:
Der skal arbejdes videre med mindre projekter, med inddragelse af frivillige. Jerry Freund og Marie Skødt
arbejder videre på idéer omkring et konkret projekt, som frivillige kan samles om.

5.
Proces og samarbejde mellem Forum Vojens og Haderslev Kommune om
større projekter (15 min.)
Sagsfremstilling:
Den kommunale budgetlægningsproces og dens timing er ikke så let at gennemskue ude fra, og fra Forum
Vojens´ side er vi flere gange kommet for sent og måske har vi også været for utydelige m.h.t. prioritering
af de projekter, vi gerne vil sætte i gang.
På den anden side har vi også flere gange foreslået Haderslev Kommune en systematik og rækkefølge, som
Forum Vojens prøver og ønsker at arbejde ud fra.
Med henblik på at finde en samarbejdsform, der fungerer for begge parter, har Kai Wisnewski udarbejdet
et udkast til beskrivelse af en fælles proces frem til næste budgetlægning, som i følge notatet allerede
begynder med, at Forum Vojens sender prioriterede projekter til kommunens budgetlægning for 2010
allerede i november 2018.
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Materialet fremlægges til kommentering både hos Forum Vojens og hos Haderslev Kommune
(forvaltningen).
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter og kommenterer materialet.
Beslutning:
Materialet anbefales.
På næste bestyrelsesmøde medtages punkt vedr. Forum Vojens’ prioritering af projekter, til inddragelse i
budgetprocessen for 2019. Prioriteringen skal sendes til Haderslev Kommune senest i november.
Bilag:
Større projekter i regi af Vision Gram og Forum Vojens
Projektidé

6.

Fondsøgning og puljer (10 min.)

Sagsfremstilling:
Forum Vojens har ambitioner om flere projekter. Det kræver midler ud over bevillingen fra kommunen.
Ansøgning om midler fra fonde og puljer er en mulighed for finansiering af projekter.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter behovet og mulighederne for at søge midler og hvordan vi får sat gang i en proces
omkring ansøgning af midler til projekter.
Beslutning:
Der ansøges om midler hos SE Vækstfonden (frist 1. oktober) til Oplevelsesporten. Solveig Larsen
udarbejder ansøgning på baggrund af projektbeskrivelsen.
Der skal indtænkes fondsansøgninger tidligt i processen for kommende projekter.
Bilag:
Oversigt over relevante fonde.

7.

Ansøgning – Hundeskoven Vojens (5 min.)

Sagsfremstilling:
Der er oprettet en aktivitetsgruppe, der har til formål at indhegne et stykke privat skov til ”hundeskov”,
som alle hundeejere i Vojens og omegn frit kan benytte.
Gruppen søger økonomisk støtte til hegn, pæle samt special låge. Ansøgningen er ikke konkretiseret med
budget eller ansøgt beløb.
En opfordring til at udarbejde et budget for etablering af hundeskoven, oplyse pris på hegn, pæle og låge
samt oplyse, om der søges tilskud andre steder, er indtil videre ikke blevet besvaret.
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Indstilling:
Forum Vojens afventer yderligere oplysninger som forudsætning for at kunne behandle ansøgningen.
Beslutning:
Anne-Marie Hundebøl tager kontakt til ansøger for at få projektet beskrevet yderligere. Det skal
undersøges om der skal indhentes tilladelser fra kommunen og hvordan vi skal forholde os til at området er
privatejet.
Bestyrelsen er positiv indstillet overfor projektet. Afventer yderligere oplysninger for behandling af
ansøgningen.
Bilag:
Ansøgning Hundeskoven Vojens

8.

Rådhuscentret (10 min.)

Sagsfremstilling:
Flytning af Skov-hullæbe orkidé-planter fra de stål-afgrænsede områder er sket, og klargøring af underlaget
er i gang som forberedelse af opsætning af sidste del af det udeinventar, der er anskaffet til formålet.
I august blev den første sending af udeinventaret monteret på fliseunderlag andre steder i Rådhuscentret.
Det har fra begyndelsen været udvalgets hensigt at beplante 4 ”kummer”. Beplantning og vedligeholdelse
bliver i givet fald en opgave for Forum Vojens´ frivillige.
Alternativt skal der ”lægges låg” på kummerne, så de i stedet kan fungere som borde. I øjeblikket er
kummerne tomme og indbyder til at blive brugt til affald.
Indstilling:
Bestyrelsen beslutter valg af løsning.
Beslutning:
Karl Posselt tager kontakt til udvalget for at høre, hvad der oprindeligt var tænkt. Bestyrelsen hælder mest
til borde fremfor plantekumme. Forum Vojens betaler eventuelle udgifter til ”bordplade”, som koster 1.600
kr. pr. stk.
Bilag:
Foto: Plantekumme eller bord

9.

Danmarksgade 6 (15 min.)

Sagsfremstilling:
Danmarksgade nummer 6 står for at blive revet ned. Der vil således opstå et areal med græsplæne, som
kommer til at høre under Danmarksgade 8.
Ungdomsskoleinspektøren har henvendt sig til Forum Vojens for at høre, om foreningen har ideer til at
kvalificere brugen af det nye areal sammen med plænen på nordsiden af Danmarksgade 8, så byens
borgere får glæde af arealet.
Indstilling:
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Bestyrelsen drøfter henvendelsen og melder tilbage til Ungdomsskolen.
Beslutning:
Bestyrelsen foreslår grønt område med borde og bænke. Det er vigtigt at træerne på området bevares.

10.

Invitation (5 min.)

Sagsfremstilling:
Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening og EgeFitness inviterer repr. for Forum Vojens til reception lørdag den
15. september kl. 10-11.30 i Ege Fitness´ lokaler (Bygaden 18, Jegerup, 6500 Vojens).
Samme dag er der landsbydag, hvor der vil være mulighed for at opleve Street music, Street food og
kræmmermarked.
Indstilling:
Forum Vojens deltager så vidt muligt i arrangementet med én eller flere repræsentanter.
Beslutning:
Anne-Marie Hundebøl og Ditte O’Neill deltager på vegne af Forum Vojens.
Bilag:
EgeFitness invitation

11.

Synlighed og presse (10 min.)

Sagsfremstilling:
Der lægges op til en drøftelse af Forum Vojens’ synlighed, generelt og i forbindelse med gennemførelse af
projekter.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter behovet for synlighed og presse.
Beslutning:
Forum Vojens skal arbejde for at være mere synlige på de platforme vi har. Der skal sendes
pressemeddelelser til pressen, når vi har projekter i pipeline.
Punkt vedr. udmelding til pressen, genindføres som fast punkt på dagsordenen.

12.

Evt. (5 min.)
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Bilag til punkt 5
Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1 A,1
6100 Haderslev

NOTAT

www.haderslev.dk
Dir. tlf. 74342217
kwis@haderslev.dk

20. juni. 2018 • Sagsident: 15/29900 • Sagsbehandler: Kai Wisnewski

Udkast
Større projekter i regi af Vision Gram og Forum Vojens
Samarbejdet med borgerforeningerne Vision Gram og Forum Vojens peger på at der fremover ønskes
igangsat flere projekter af mere omfattende og kompleks karakter, som for at kunne blive realiseret,
forudsætter en kommunal medfinansiering samt øget teknisk bistand. Det kan fx være projekter som
modernisering af banegårdspladsen i Vojens og byomdannelsesprojekter i centerbyernes bymidter, men
andre typer projekter kan selvfølgelig også komme på tale.

Formålet med dette notat er derfor at give et grundlag for, hvordan samarbejdet med foreningernerne
herom kan tilrettelægges hensigtsmæssig, herunder tydeliggøre hvordan og hvornår denne type projekter
kan søges inddraget i kommunens årlige budgetprioriteringer.

Forum Vojens har allerede i forbindelse med sin ansøgning fra d. 11. august 2017 til Haderslev Kommunes
budget for 2018 gjort sig nogle overvejelser, som det giver god mening at bygge videre på for begge
foreningers vedkommende. Her anføres bl.a.:
”Da midlerne ikke er ubegrænsede, har Forum Vojens imidlertid valgt en anden vej for at
udnytte den kommunale bevilling optimalt. Den systematik og rækkefølge, som Forum Vojens
prøver og ønsker at arbejde ud fra, ser således ud:
-

-

FORUM VOJENS foretager en prioritering af ideer og ønsker
FORUM VOJENS søger at samtænke og koordinere med den kommunale
planlægning. Intentionen er at skabe størst mulig borgertilfredshed på grundlag
af de til enhver tid bevilgede midler til udvikling af Vojens.
Eftersom FORUM VOJENS arbejder med frivillig arbejdskraft (aktivt
medborgerskab) og ikke råder over en professionel projektorganisation, er vi
afhængige af, at Haderslev Kommunes forvaltning bidrager til processen ved at
hjælpe med projektering og økonomiberegning af forslagene, subsidiært henter
eksterne konsulentbistand til opgaven. Denne del af processen er afgørende for,
at FORUM VOJENS´ arbejde for alvor kan blive en succes.
Når et projekt er beskrevet og økonomien kalkuleret, foretages sammen med
kommunen om nødvendigt en ny prioritering og evt. projekttilpasning.
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-

Når FORUM VOJENS og kommunen er nået til enighed om et projekt, aftales
den nødvendige (sam)finansiering, hvor kommunale midler suppleres af midler
fra FORUM VOJENS og eksterne midler, som FORUM VOJENS kan være med til
at skaffe via fundraising.

Den skitserede fremgangsmåde er brugbar, uanset om et projekt kan realiseres på kort sigt eller
kræver en længere anløbsperiode”.

Teknik og Miljø anbefaler at formalisere nedenstående overordnede procedure og cyklus for samarbejdet
mellem borgerforeningerne og Teknik og Miljø om større borgerinitierede projekter i Gram´s og Vojens´s
byrum, der tager udgangspunkt i Forum Vojens´s overvejelser. Det fremgår at der som minimum må
forventes et 1 ½ - 2 årigt projektforløb fra modtagelse af projektønske til realisering af projektet.

Prioriteringsfase

Vurderingsfase

Budgetfase

Anlægsfase

•Borgerforeningen prioriterer hvilke projekter der ønskes inddraget i budgetprocessen
•Prioriteringen fremsendes til HK * senest i november

•Borgerforening og HK samarbejder om skitseprojekt og prisoverslag **/ HK foretager faglig
vurdering / afklaring af evt. samfinansiering, november til december
•HK udarbejder indstilling/orientering til politisk udvalg i perioden december til februar

•HK sikrer at projekterne inddrages i den årlige budgetproces for det efterfølgende års anlægsønsker
og udfylder C2 skema - marts/april
•Budgetprocessen strækker sig typisk fra marts/april til oktober - HK orienterer borgerforeningen om
resultatet af budget vedtagelsen

• HK udarbejder detailprojekt i perioden fra november til januar og fører tilsyn med projektets
realisering i perioden fra marts til november - borgerforeningerne inddrages i relevant omfang

* HK – Haderslev Kommune
* * Samarbejdets karakter kan variere fra projekt til projekt. I nogle tilfælde vil borgerforeningen allerede have udarbejdet et
skitseforslag. I andre tilælde kan det være HK, der på baggrund af input fra borgerforeningen udarbejder skitseprojekt og
prisoverslag.

Kai Wisnewski
Planlægger
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Udkast
Oplæg til projektidé

Projekttitel
Titlen på projektet - evt. arbejdstitel

Forslagsstiller:

Dato for oprettelse af dokument:

Navnet på forslagsstilleren

Udgave af dokument:

Dato for sidste revidering:

Nr. X af Y udgaver

Beskrivelse af projektidéen
Beskriv projektets indhold med fokus på formål for projektet (visioner/planer m.m.)
Forum Vojens/Vision Gram/

Skitseprojekt
Suppler med et overordnet skitseprojekt
Forum Vojens/Vision Gram/TM

Prisoverslag
På baggrund af skitseprojekt gives en første overordnet vurdering af projektets økonomiske
omkostninger.
Forum Vojens/Vision Gram/TM

Samfinansiering
Beskriv hvordan foreningerne kan bidrage til projektet, herunder eventuelt søgning af fondsmidler
Forum Vojens/Vision Gram

Hvad er den største udfordring i projektet? Kan det lade sig gøre?
Beskriv de største ricisi ved projektet
9

TM

Hvem skal deltage i projektet, og hvordan kan det organiseres?
Umiddelbart forslag til deltagere i projektet
TM/Forum Vojens/Vision Gram

Forventet tidsplan
Samlet tidsperiode for projektet - Gerne med opdeling i overordnede faser
TM

Forventet ressourcetræk
Umiddelbar vurdering af ressourcetræk fordelt på medarbejdertimer og konkrete udgifter, herunder
evt. afledte øgede driftsudgifter.
TM
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Bilag til punkt 6 - Fondsoversigt
Fonde og foreninger

Halområdet

Lysshow

Banegårds-

Kulturplads

spejder/

terapibassin

Viadukten

pladsen

Midtbyen

handicaptoilet

Albanifonden

X

Augustinusfonden
A P Møller fonden

X
X

BHJ Fonden Gråsten
Egmontfonden

X

X

x

X

X

x

X

x

almennyttig i det syddanske område

01.10

kunstneriske, videnskabelige og lign.
kultur, fritid, sport og byggeri

april, aug. og dec.
x

LOA Lokale og anlæg

humanitære, kulturelle og almene formål
bidrager til samfundsmæssige løsninger

01.10.

14 mio pulje til gode oplevelser i naturen
Større puljer både til små og store proJekter i mio.klassen. Støtte til opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med
integrerede aktivitetsmuligheder inden
for idræt, kultur, friluftsliv og andre
fritidsformål

X
x

tilskud til

15.10.

x

Friluftsrådet

Nordea Fonden

ansøgningsfrist

x

løbende

P J Schmidt Fonden

almennyttig og velgørende formål
lokalt kulturelle i syddanmark

Real Dania

x

X

liv mellem husene i Danmark

Rockwool fonden

x

X

x

x

SE Vækstfonden

x

X

x

x

Sophus fonden -LP

X

Sydbank fonden
Tispmidler Danske
Spil

x

Trygfonden

x

Tuborg fonden

x

x

humanitær, kunstnerisk og social
01.10

foreningsliv, idræt og kultur
lysfond - Louis Poulsen

X

x

lys i Horsen

x

sundhed og tryghed

X
samfundsengagement og trivsel
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Bilag til punkt 7
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn Hundeskoven Vojens
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Vi vil gerne hegne et stykke privat skov bag rensningsanlæg ind.
Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Målet er at få en indhegnet hundeskov i Vojens som alle hundeejere kan benytte
sig af hvis de har lyst.

Deltagere og organisering
Formand/talsmand
Mail
Øvrige deltagere og organisering
Frivillige brugere af skoven

Tlf

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Alle hundeejere i Vojens og omegn

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Vi mangler økonomisk støtte til hegn og pæle, samt special låge.
Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

13/8 2018
6500 Vojens

Navn
Tlf
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Bilag til punkt 8
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Bilag til punkt 10
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