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Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Torben Skødt  

 Teis Melcher 

 Ditte O’Neill  

Lisa Nielsen – Suppleant 

 Peter Lambæk Nielsen 

Solveig Larsen 

 Anne-Marie Hundebøl 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem  

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Calle Simonsen (ved behandling af punkt 1) 

Afbud: Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Referent: Teis Melcher 
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1. Rekruttering af medlemmer til A-holdet (25 min) 
Calle Simonsen deltager i behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling: 

På Bestyrelsesmødet den 12-12-2017 blev det besluttet at invitere den frivillige koordinator for A-holdet 

med til bestyrelsesmødet for at drøfte næste skridt i sagen. 

Indstilling: 

Bestyrelse og koordinator drøfter, hvordan vi får oprettet et A-hold af frivillige, der kan løse ikke-
kommunale driftsopgaver m.v. 

Beslutning: 

Calle Simonsen starter op med udgangspunkt i at bruge Povlsbjerg Aktivitetscenter som base indtil Forum 

Vojens får egne lokaler. Facebook og andre medier bruges til at oplyse og rekruttere folk til A-holdet. Der er 

enighed om, at gå i gang med nogle opgaver, og så se om ikke folk melder sig. 

Bestyrelsen afsætter 20.000 kr. til driftsbudget med hævekort til Sydbank kontoen. Aktiviteter, som kræver 

større økonomi, skal projektbeskrives og godkendes i bestyrelsen. 

Bilag: 

A-holdet-1 

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

Der orienteres mundtligt fra/om: 

• Brev (22-12-2017) til Byrådet vedr. udarbejdelse af masterplan for udvikling af halområdet. 

• Status vedr. jernbanebro/viadukt (Masterplanarbejdsgruppen). 

• Status vedr. Banestien Vojens-Skrydstrup. 

• Brev (19-12-2017) til UPM, borgmester og kommunaldirektør vedr. cykelsti fra Fuglesøområdet til 

Lagoniskolen. 

• Brev (03-01-2018) til UPM vedr. cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens. 

• Status vedr. udnyttelse af stationsbygningen. 

• Status vedr. eget lokale til Forum Vojens. 

• Kommunikationsudvalget. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

3. Økonomi (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 
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Bevillingen for 2018 på kr. 600.000 blev besluttet på byrådsmøde den 19. december under pkt. 7 på 

dagsordenen. 

Forum Vojens afventer svar fra kommunen vedr. overførsel af restbevilling fra 2017 til 2018. Vi får 

tilbagemelding efter byrådsmødet den 27. februar 2018. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

2017-12-31 Økonomiopfølgning Forum Vojens 

4. Ansøgning fra Jegerup Motions- og fitnesscenter (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Aktiviteten er at starte et motions- og fitnesscenter i Jegerup. 

I 2016 blev der på et borgermøde besluttet at ned sat en arbejdsgruppe, til at starte et motionscenter op, 

som skal ligge i den gamle skole i Jegerup. Motionscenteret skal være et lokalt motionscenter for unge, 

voksne og seniorer, hvor der er plads til alle, uafhængigt af motivationen. Et engageret mødested på tværs 

af alder, hvor der vil være stor fleksibilitet. Kvalitet i udstyr og rammer, samt engagerede og uddannede 

instruktører.  

Projektet sker i samarbejde med Bevæg dig for livet Fitness. Der forventes at stedet vil have åbnet 24/7 og 

målet vil være at der kommer flere aktive, som passer i tråd med Haderslevs kommunes sundhedsmål, at 

der i 2020 er ca. 75 % af kommunes borger der dyrker en eller anden form for motion.  Det vil være et nyt 

tiltag i vores lokalsamfund, hvor vi rammer bredere og et godt aktiv. 

Aktivitetsgruppen søger om et tilskud på 50.000 til 75.000 kr. til indkøb af motionsredskaber. 

Indstilling: 

Ansøgningen drøftes 

Beslutning: 

Forum Vojens finder initiativet prisværdigt og ønsker initiativtagerne held og lykke med projektet. 

Ansøgningen om støtte afvises imidlertid med begrundelse om at det er uafklaret, hvorvidt det kan 

opfattes som konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til eksisterende kommercielle aktører. 

Bilag: 

Ansøgning-aktivitetsgruppe - Jegerup motions og fitnesscenter m bilag 

5. Ansøgning til Realdaniafonden Underværker -  Strandbaneprojekt (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Kampagnen Underværker inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for 

fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode idéer ud i livet.  
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Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle 

lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Realdania har afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter og forventer 

samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter frem mod starten af 2018. Der kan maksimalt 

ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. 

Kampagnens næste og sidste ansøgningsmulighed har frist den 15. februar 2018 kl. 12.00. 

I forlængelse heraf lægges op til, at Forum Vojens sammen med Projektgruppen Vojens Strand søger 

fonden om støtte til projektet. 

Projektbeskrivelsen vil kunne ses på www.undervaerker.dk . For at komme i betragtning, skal der være 

mindst 200 støttetilkendegivelser (likes), som gives på hjemmesiden. Teksterne og uddybende ansøgning er 

bilagt punktet. Ud over dette, er der er 37 siders uddrag af VisionVojens, udvalgsbeslutninger samt 

helhedsplanen for udvikling af halområdet, som medsendes ansøgningen til fonden (ikke bilagt punktet). 

Indstilling: 

Bestyrelsen godkender ansøgningen. 

Beslutning: 

Ansøgningen fremsendes ikke, idet der afventes udarbejdelse af en masterplan for udvikling af halområdet. 

Bilag: 

Fondsansøgning - Realdania Underværker 

6. Nedsættelse af infrastrukturgruppe – fortsat behandling (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet den 14-11-2017 blev det besluttet at nedsætte en infrastrukturgruppe, der skal lave 

en plan for det videre arbejde med infrastrukturen.  

På mødet den 12. december blev følgende besluttet: 

Kommissorium blev drøftet. Helhedsplan ændres til projekter, og infrastrukturgruppen etableres uden en 

på forhånd fastlagt funktionsperiode. Nyt kommissorium forelægges på næste møde. Sammensætning af 

gruppen genovervejes med mulighed for ad hoc medlemmer afhængig af igangværende projekter. Der 

afsættes et rammebeløb til gruppen. Størrelse besluttes på næste møde. 

Forslag til kommissorium er revideret på grundlag af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 12-12-2017 

Indstilling: 

• Kommissoriet godkendes. 

• Medlemmer af gruppen udpeges. 

• Der afsættes 50.000 kr. som rammebeløb til gruppens arbejde. 

Beslutning: 

Indstilling godkendes idet medlemmer af gruppen udpeges senere. 

Torben Skødt er tovholder. 

Bilag: 

http://www.undervaerker.dk/
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Kommissorium for Infrastrukturgruppen 

7. Intranet (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen har tidligere (02-05-2017) besluttet, at det, der bl.a. kan offentliggøres på 

http://forumvojens.dk er følgende:  

• Referater. 

• Masterplaner, helhedsplaner og rapporter.  

• Pressemeddelelser.  

• Høringssvar.  

• Hvilke aktiviteter Forum Vojens har støttet økonomisk og med hvor meget.  

Kommunikationsudvalget kan herudover selv beslutte hvad der yderligere skal på hjemmesiden.   

Forum Vojens producerer desuden dokumenter, der ikke nødvendigvis er af interesse for offentligheden, 

men som medlemmer af bestyrelsen har brug for som elektronisk arkiv. 

Indstilling: 

Det undersøges, om der kan oprettes et elektronisk arkiv på et særskilt område af hjemmesiden 

http://forumvojens.dk 

Beslutning: 

Kommunikationsgruppen undersøger muligheden for at lave det via log in for bestyrelsen. 

Bilag: 

8. Årsmøde 2018 (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forberedelse til årsmødet kræver planlægning. Der er en række spørgsmål vi skal forholde os, som f.eks. 

følgende: 

• Hvordan vil vi afvikle det årsmødet? 

• Skal vi have et tema eller måske en eller to oplægsholdere? 

• Skal vi bruge det til at rekruttere frivillige til vores kommende driftsarbejdsgruppe (eller hvad det 

hedder)? 

• Skal vi have ændret noget i vores vedtægter så det bedre rummer driftsarbejdsgruppens opgaver? 

• Skal vi fx sende målrettede invitationer ud til idrætsforeningerne så vi kan bruge mødet som afsæt 

til at markedsføre vojens.dk / kalenderen? 

• Skal vi sende målrettede invitationer til politikkerne i kommunen, så vi kan bruge mødet som afsæt 

til at minde dem om, hvad der er brug for – for at realisere vores planer. 

Arbejdet med at planlægge årsmødet kræver også tid, så nedsættelse af et Årsmødeudvalg kan måske være 

nødvendigt. 

Indstilling: 

Sagen drøftes. 

Der nedsættes et Årsmødeudvalg. 

http://forumvojens.dk/
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Beslutning: 

Årsmødet flyttes til mandag den 20. marts, alternativ 19. marts. SE-arenaen er ikke en mulighed, så der skal 

findes anden lokalitet.  

Årsmødeudvalget består af Karl Posselt, Ditte O’Neill og Torben Skødt. 

Bilag: 

9. Eventuelt. (5 min) 



 

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. 

01-11-2017 
 

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.  
 

http://forumvojens.dk/soeg-om-penge-til-lokale-initiativer-ansoegningsfrist-1-december/
http://forumvojens.dk/soeg-om-penge-til-lokale-initiativer-ansoegningsfrist-1-december/


 

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). 



  
   

  
 

  
   
 

 
     

   
   

 
 

      
    

  

 
      

   
     
    

      
  

   
   

     
     

     

Økonomisk overblik 
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 9. januar 2018 

• Økonomiopfølgning 31. december  2017 
• Oversigt  over disponeringer 
• Budget 2017 
• Regnskab 2016 
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Økonomiopfølgning pr. 7. december 2017 

 Postering Bevilling Disponeret Udgifter Rest ’17 

Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)  1.589.234   

1. Langt sigte - strategi og planer 480.000 2.496 477.504 

Masterplan for Vojens Midtby - 2.496 0 

2. Forum Vojens – drift  20.234 4.336 15.898 

3. Kort sigte - borgernært og synligt  590.000   42.974 547.026  

Affaldsindsamling 2017 3.000 1.070 0 

Jegerup Kirkesti 50.000 41.904 0 

4. Discgolfbane 40.000 40.000 0 
5. Rådhuscenter – grønne områder 189.000 47.951 141.049  

6. Kunstgræsbane VBI 100.000 100.000  0  

7. Friluftsprojekt – shelterby 150.000 147.989 2.011 

8. Vojens.dk hjemmeside 20.000 14.955 5.045 

 I alt 1.589.234 1.589.234 400.701 1.188.533 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling 500.234 6.832 493.402 

Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling 1.089.000 393.869 695.131 

04-01-2018 Foreningen Forum Vojens 2 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Oversigt  over disponeringer  

 
Disponeret 2016/2017 

1. Rådhuscenteret kr. 275.000 
2. Motorsportsprojekt kr. 75.000 
3. Kunstgræsbane ved Fritidscenter kr. 100.000 
4. Masterplan for Vojens Midtby kr. 340.000 
5. Friluftsprojekt – hytter ved spejdere kr. 150.000 
6. Discgolfbane ved Fritidscenter kr. 40.000 
7. Affaldsindsamling 2017 kr. 3.000 
8. Vojens.dk og forumvojens.dk kr. 20.000 
9. Jegerup Kirkesti  kr. 50.000 
10. Jordbundsundersøgelser ved hallen kr. 15.000 

 I alt kr. 1.068.000 

04-01-2018 Foreningen Forum Vojens 3 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Budget 2017 

 
Postering Indtægt  Udgift 
Kommunalbestyrelsen  kr. 1.200.000 
Overført fra 2016 kr. 389.234  

1. Langt sigte projekter - strategi og planer kr. 480.000 
2. Forum Vojens - drift kr. 20.234 
3. Kort sigte projekter - borgernært og synligt kr. 650.000 
4. Discgolfbane kr. 40.000 
5. Rådhuscenter – grønne områder kr. 129.000 
6. Kunstgræsbane VBI kr. 100.000 
7. Friluftsprojekt – hytter ved blå spejdere kr. 150.000 
8. Vojens.dk hjemmeside kr. 20.000 

 I alt kr. 1.589.234 kr. 1.589.234 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling kr. 500.234 
Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling kr. 1.089.000 
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Regnskab 2016 

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

Restbeløb der overføres til 2017 kr. 389.234 kr. 389.234 
Langt sigte - strategi og planer kr. 419.362 
Kort sigte - borgernært og synligt kr. 480.638 
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FORUM VOJENS 

 

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. 

 

 

8. april 2016 

Oprettelse af aktivitetsgrupper 
En aktivitetsgruppe kan oprettes af bestyrelsen eller af borgere, der ønsker at gennemføre et projekt eller 

skabe aktivitet. 

Der er ikke sat begrænsninger for typer eller omfang af projekter og aktiviteter. Forudsætningen for at en 

aktivitetsgruppe kan startes op under Forum Vojens er at: 

- formålet understøtter Forum Vojens formålsparagraf 

- det har en bredere almen interesse (end blot for medlemmerne af gruppen) 

- det skaber noget udvikling, aktivitet eller synlighed 

- gruppen og dens oplæg er godkendt af Forum Vojens' bestyrelse. 

 
Forum Vojens støtter gerne op om gruppen og dens aktiviteter. Behov for økonomisk støtte eller support 
fra bestyrelsen kan beskrives under punktet "støtte". 
 
Bemærk at økonomisk støtte i størst muligt omfang skal imødekomme følgende fire grundprincipper, for 
aktivitetsgrupperne med særlig fokus på pkt. 1. og pkt. 4: 

1. Borgernært og synligt. 
2. Realisering af projekterne og de langsigtede mål i Vision Vojens.  
3. Som katalysator vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens. 
4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave. 

 
 

Sådan kommer man i gang: 

1. Aktivitetsgruppens formand udfylder og fremsender oplæg per e-mail til sekretæren 

melcher@outlook.dk. 

2. Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det umiddelbart opfylder forudsætningerne. 

3. Bestyrelsen inviterer gruppen til at fremægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen. 

4. Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes. 

5. Der skal eventuelt være en kontaktperson fra den kommunal forvaltning for at sikre, at 

aktiviteterne koordineres med eventuelle kommunale opgaver. 

6. Aktivitetsgruppens holder efter nærmere aftale bestyrelsen orienteret om gruppens aktiviteter.  

  



FORUM VOJENS 

 

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. 

ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER 

Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk. 

Aktivitetsgruppens navn Jegerup Motions og fitness center 
 

Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med) 
 
Aktiviteten er at starte et motion og fitness center op i Jegerup. 
 2016 blev der på et borgermødet besluttet at ned sat en arbejdsgruppe , til at 
starte et motionscenter op,  som skal ligge i  den gamle skole i Jegerup.  2016 og 
17 er der blevet  søgt penge gennem Haderslev kommunes  borger budgettering, 
på mødet var der stor opbakning fra Jegerups borger. Vi forventer at have 
centeret klar til start  forår 2018. 
  
 
 

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå) 
 
Lokal motionscenter for unge, voksne og seniorer, hvor der er plads til alle, 

uafhængigt af  motivationen . Et engageret mødested på tværs af alder, hvor der 

vil være stor fleksibilitet. Kvalitet i udstyr og rammer, samt engagerede og 

uddannede instruktører.  

Projektet sker i samarbejde med Bevæg dig for livet Fitness. Der forventes at stedet 
vil have åbnet 24/7 og målet vil være at der kommer flere aktive, som passer i tråd 
med Haderslevs kommunes sundhedsmål, at der i 2020 er ca 75 % af kommunes 
borger der dyrker en eller anden form for motion.  Det vil være et nyt tiltag i vores 
lokalsamfund, hvor vi rammer bredere og et godt aktiv.   

 
 

Deltagere og organisering 
Formand/talsmand Margit Carstens 

Mail carstens@tdcadsl.dk Tlf 50967040 
Øvrige deltagere og organisering 

Jette Larsen. Ivan Olesen, Jens Lassen, Charlotte Olesen (Udevalget) 
Bevæg dig for livet fitness. 
 



FORUM VOJENS 

 

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. 

 

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne) 

Målgruppen er at ramme bredt, fra alderen 15 til 100 år . Derud over håber vi på 
at lave børnehold med instruktører på. 
 

 

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)  

 
 
Gruppen har brug for støtte til køb af motions maskiner, og vil gerne søge om et 
beløb mellem 50.000 kr. og 75.000 kr.  
 

 

Udfyldt af 

Dato 29.11.2017 Navn Margit Carstens 

Adresse Ade4lvej 35, 6500 Vojens 
Mail carstens@tdcadsl.dk Tlf 50967040 

 



nede og 

Fitness i Jegerup



.

Fitness i Jegerup

10-10-2017

• Baggrund/idé 

• Fitness i forening – hvorfor? 

• Hvordan kommer vi videre?

• Tidsplan, organisering, økonomi, vi har brug for hjælp

• Spørgsmål og mulighed for at melde sig..



.

Hvad er lavet?

• Arbejdsgruppe nedsat

• Dialog med Bevæg dig for livet - Fitness

• Besøgt fitness foreninger

• Lokalet er fundet

• Ideer til målgrupper

• Skitse til projektbeskrivelse

• Finansiering og budget – oplæg klar

• Tænkt en masse tanker

10-10-2017



.

10-10-2017



.

Potentiale

• Jegerup - en by i udvikling (430 indbyggere)

• Simmersted (150 indbyggere –

135 medlemmer i 2016)

• Potentiale vurderes til 100-120 medlemmer (2018-19)

10-10-2017



.

Bevæg dig for livet - Fitness 

 Bevæg dig for livet – fitness indsatsen

 150 foreninger under Foreningsfitness konceptet

 Lån/rådgivning til opstart af foreninger

 Uddannelser og spotkurser 

 Inspiration og hjælp til udvikling 

10-10-2017
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Danskernes idrætsvaner 2016

Stor tilslutning til selvorganiseret idræt i alle aldre

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

16-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år+

Selvorganiseret, 2016

Forening, 2016

Privat/kommerciel, 2016

Modsatrettede tendenser i foreninger og private/kommercielle



.

10-10-20178

Plads til alle – motivationen er forskellig

Engageret mødested 

Fleksibilitet

Samvær på tværs af alder
Foreningskultur 

Kvalitet i udstyr/rammer

Engagerede og uddannede instruktører



.

10-10-2017



Frivillige er centrale –

opstart og dagligdagen i foreningen

- Udvalg

- PR, Udstyr, Drift, sponsorer

- Instruktører 

- Praktiske hjælpere

- Maskiner, ombygning, vedligehold, rengøring



.

10-10-2017



.

Grundudstyr

10-10-2017

Kredsløbstræning
Romaskine
Cykel
Ellipse

Supplement
Løbebånd
Chinup/dip stativ med 
vægtreduktion
Seated row
Skulderpres
Leg curl – leg extension
Bænkpress
Bosu, vippebræt, bolde

Styrketræning
Benpres
Brystpres
Træk til bryst
Kabeltræk
Træningsbænk med justerbar ryg
Ryg extension bænk
Håndvægte op til 30 kg
Squat stativ eller smidtstativ
Bænk til ryg/lænd - mave
Store bolde
Måtter
Ribber



.

Tidsplan - overordnet

Okt. 2016- Motionsgruppe stiftet

Okt. 2017         Borgermøde – hvem er interesseret, hvem vil hjælpe?

Okt/Nov. 2017  Ansøgning Bevæg dig for livet – Fitness, SE Vækstpulje 

Nov. 2017 Ansøgning til øvrige fonde og puljer

Nov. 2017 Workshop 1 for udvalg, instruktører mfl.

Nov/dec. 2017 Se på motionsudstyr og indkøb

Dec. 2017       Ombygning/indretning

Jan. 2017        Uddannelse af instruktører – 2 weekender i jan. 2018

Jan. 2017 Levering af maskiner og indretning

Jan. 2017 Workshop 2 for udvalg, instruktører mfl. 

Feb. 2017        Officiel åbning (02.02.2018)

10-10-2017



.

Budget

• Investeringsbudget cirka 600.000 kr

• Finansiering – Lån Bevæg dig for Livet – Fitness, SE 

Vækstpulje, borgerbudgettering, tilskud foreninger

• Forventes 100-120 medlemmer i løbet af de første 2 år

• Kontingent niveau: 550/1100 kr. (halv-/hel år)

10-10-2017



.

Vi har brug for hjælp!

• ”Beskrive ideen og projektet”
Ansøgning – fonde – sponsorer - PR

• Udstyr/indkøb/indretning

• Ombygning

• Frivillige instruktører

• Frivillige praktiske opgaver

Initiativgruppen bistår og leder projektet

10-10-2017



Ansøgning Bevæg dig for Livet - Fitness

Gennemgang af kvalitetsrammerne og lånemuligheder
Projektbeskrivelse

̶ Baggrund(opland/forventninger til potentiale)

̶ Formål

̶ Faciliteter (antal m2, hold/ikke hold, adgangsforhold og faciliteter 

i øvrigt, aftale med kommunen)

̶ Organisering og drift af foreningen

̶ Økonomi (investerings- og driftbudget)

̶ Tidsplan (og ‘hvem gør hvad’)

 Bilag - budgetter, vedtægter, tegninger 

Bestyrelsens opgaver/ansvar – håndbog mm (efter opstart)



Projektbeskrivelse som den vises på portalen (kun tekst der ikke er markeret) 

Der bliver også lavet en videopræsentation. 

Øvrige vedhæftede filer er baggrundsmateriale til fonden, som ikke vises på hjemmesiden. 

 

Den gode idé (600 tegn) 

Husk, at dette afsnit er det første, som mulige støtter af dit projekt vil se. Sørg derfor for at 
præsentere hele projektet kort, fængende og præcist her. 
 

• Hvorfor skal projektet gennemføres?  

• Hvilken behov løses gennem projektet? 

• Hvordan kan projektet gavne og inspirere andre?  

Vi vil skabe Danmarks bedste strandfaciliteter til idræt og fritid. Stedet, hvor byens borgere, turister og 

idrætsforeninger fra hele landet kan have en aktiv fritid med motion og strandidræt i en by uden kystlinjer. 

Projekt Vojens Strand er et delprojekt under VisionVojens, som er en vision om, at fremtidens Vojens skal 

være en by for mennesker i alle aldre, som ønsker et aktivt og sundt liv. Visionen vil bl.a. gøre Vojens til en 

sports- og fritidsby med gode og sunde fritids muligheder for alle. Projekt Vojens Strand er et skridt på 

vejen for at nå visionen.  

 

Projektets fysiske rammer (600 tegn) 

 Beskriv kort den bygning eller det sted eller byrum, som projektet sætter fokus på: 
 

• Hvorfor er netop disse fysiske rammer udvalgt?  

• Hvilke kvaliteter og potentialer rummer stedet nu? 

• Hvad skal de fysiske rammer ændres til?  

Du kan uploade billeder og kort som bilag på de næste sider. 

Arealet bag SE-Arenaen er ideelt til formålet. Det ligger kun 500 m fra banegården og lige op ad de øvrige 

idrætsfaciliteter. Det giver nem adgang til toilet- og omklædningsforhold. Da strandaktiviteter kan være 

støjende, er placeringen 200 m fra nærmeste boliger også ideel. Området er fladt og tæt op ad en 

kommunal bygning, som med tiden kan ændres til Sportel. Det er et areal på ca. 12.000 m2, som laves til en 

kombination af sand og græsarealer samt ca. 120 m2 overdækkede faciliteter til picnic og grillområde. 



 

Det omfatter projektet (600 tegn) 

Beskriv de aktiviteter, som du/I søger støtte til: 
 

• Hvilke konkrete fysiske forandringer søger I støtte til? 

• Hvad skal der til for at skabe disse forandringer? 

• Planlægger I andre aktiviteter end de bygningsmæssige?  

Husk, at aktiviteterne også skal fremgå af projektets budget og tidsplan. 

Vi vil anlægge en 6000 m2 sandkasse til strandidræt og andre strandaktiviteter, et 6000 m2 græsareal til 

rekreativt ophold og fritidsaktiviteter samt et 120 m2 overdækket opholdsareal med udekøkken, grillplads 

og depotrum. Arealet skal være rammerne for flere årlige idrætsstævner på sand som Beachvolley, Beach 

Handball, Beach football og Beachminton. Derudover skal det være åbent for byens skoler og 

daginstitutioner, borgere og turister til uorganiseret idræt og fritidsaktiviteter. Vi vil arbejde på en årlig 

beachfestival for byens borgere, hvor idræt, leg og socialt samvær er nøgleordene. 

  

Organisering af projektet og involvering af frivillige (600 tegn) 

Beskriv her, hvilke aktører, der er involveret i projektet, og hvordan rollerne er fordelt.  
 

• Hvilke konkrete opgaver udføres af frivillige? 

• Har foreningen/projektorganisationen erfaringer med frivillige projekter fra tidligere? 

Projektgruppen består af en repræsentant fra borgerforeningen Forum Vojens, repræsentanter fra 4 

idrætsforeninger og Vojenshallerne. Projektgruppen står bag idéen og for planlægningen og fundraising. 

Selve projekteringen varetages af idrætsforeningerne i samarbejde med kommunen, hvor 

idrætsforeningerne leverer den frivillige arbejdskraft til de arbejdsopgaver, som ikke kræver autorisation. 

Drift og vedligeholdelse varetages efterfølgende af Vojenshallerne og idrætsforeningerne. Forum Vojens og 

idrætsforeningerne har erfaringer med frivillige projekter. 

 

Relationen til lokalsamfundet (600 tegn) 

Beskriv kort projektets relation til lokalsamfundet. 
 

• Beskriv også, hvis projektet har en relation til kommunen.  

• Vedlæg evt. dokumentation for aftaler mv. med kommunen eller andre aktører på næste 

side.  

Haderslev Kommune er involveret i projektet, idet arealet er kommunalt og udlagt til parkeringsareal. 

Kommunen har indarbejdet VisionVojens i flere dele af Kommuneplan 2017 og har besluttet at udarbejde 

en masterplan på baggrund af Forum Vojens’s Helhedsplan for Udvikling af Halområdet, som projekt Vojens 

Strand er en del af. 

 



Vojens Strand 

Projekt Vojens Strand er en lille del af en større helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens. 

Udviklingen af halområdet indgår i en overordnet visionsplan, som en gruppe borgere har udarbejdet. 

Haderslev Kommune nedsatte i sommeren 2014 et såkaldt §17 stk. 4. udvalg med henblik på at udarbejde 

en ”helhedsplan for Vojens by”. Udvalget bestod af en række borgere og politikere fra Vojens. Resultatet 

blev er en stor, ambitiøs og drømmende plan, for hvordan borgerne i Vojens ser byen udvikle sig gennem 

de næste 20 til 30 år kaldet VisionVojens. Visionen har fået kommunens bevågenhed og er bl.a. nævnt i 

flere dele af Kommuneplan 2017.  

VisionVojens resulterede i oprettelsen af borgerforeningen Forum Vojens, som byrådet har anerkendt til at 

være en formel høringspartner i forbindelse med al udvikling og alle anlægsprojekter i Vojens. 

Forum Vojens har i forlængelse af visionen udarbejdet og er fortsat i gang med at udarbejde helhedsplaner 

for de 4 fokusområder i visionen, hvor Helhedsplanen for Udvikling af Halområdet er en del af 

fokusområdet ”Sports- og Fritidsbyen”. Byrådet har besluttet at lave denne helhedsplan til en masterplan. 

Forum Vojens og projektgruppen Vojens Strand ønsker nu at gå i gang med et af delprojekterne i 

helhedsplanen: Strandbaneprojektet. Dette projekt hænger nøje sammen med at få løst 

problemstillingerne omkring parkeringspladser i forbindelse med SE-Arenaen, som kommunen og 

halbestyrelsen er i gang med at løse. En af udfordringerne er bundforholdene, som skal kunne bære 

parkeringsarealet og strandbane arealet. Forum Vojens har bevilget penge til en jordbundsundersøgelse, 

som forventes lavet i foråret 2018. Herefter kan detailplanlægningen af Vojens Strand gå i gang, såfremt 

prøverne indikerer, at bundforholdene er gode nok til projektet. 

I projektansøgningen er der for at belyse projektets sammenhæng med helheden uddrag af det 

væsentligste fra VisionVojens og Helhedsplan for Udvikling af Halområdet samt fra referater fra behandling 

i byrådet m.v. Nedenfor er der links til Kommuneplan 2017, hele VisionVojens og hele helhedsplanen. 

Den efterfølgende drift af Vojens Strand bliver et samarbejde mellem Vojenshallerne og 

idrætsforeningerne. Vojenshallerne er en selvejende institution, som står for den daglige drift af den 

kommunale SE-Arena og de fondsejede idrætshaller. Der er en driftsaftale med kommunen. 

Links: 

Kommuneplan 2017:  

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/ 

VisionVojens: 

http://polweb.haderslev.dk/PolEnclosure.aspx?file=8276_4587062&docid=4558580&fusionID=4587059

&fileID=4587062-01-09-2015+-

+Bilag+02.01+VisionVojens+01072015.pdf&type=.pdf&enclosure=true&agendaItemSysID=77675&commi

tteeID=567&access=1&docSysID=8276 

Helhedsplan for Udvikling af Halområdet: 

http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/Helhedsplan-for-udvikling-af-halomr%C3%A5det-i-

Vojens.pdf 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/
http://polweb.haderslev.dk/PolEnclosure.aspx?file=8276_4587062&docid=4558580&fusionID=4587059&fileID=4587062-01-09-2015+-+Bilag+02.01+VisionVojens+01072015.pdf&type=.pdf&enclosure=true&agendaItemSysID=77675&committeeID=567&access=1&docSysID=8276
http://polweb.haderslev.dk/PolEnclosure.aspx?file=8276_4587062&docid=4558580&fusionID=4587059&fileID=4587062-01-09-2015+-+Bilag+02.01+VisionVojens+01072015.pdf&type=.pdf&enclosure=true&agendaItemSysID=77675&committeeID=567&access=1&docSysID=8276
http://polweb.haderslev.dk/PolEnclosure.aspx?file=8276_4587062&docid=4558580&fusionID=4587059&fileID=4587062-01-09-2015+-+Bilag+02.01+VisionVojens+01072015.pdf&type=.pdf&enclosure=true&agendaItemSysID=77675&committeeID=567&access=1&docSysID=8276
http://polweb.haderslev.dk/PolEnclosure.aspx?file=8276_4587062&docid=4558580&fusionID=4587059&fileID=4587062-01-09-2015+-+Bilag+02.01+VisionVojens+01072015.pdf&type=.pdf&enclosure=true&agendaItemSysID=77675&committeeID=567&access=1&docSysID=8276
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/Helhedsplan-for-udvikling-af-halomr%C3%A5det-i-Vojens.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/Helhedsplan-for-udvikling-af-halomr%C3%A5det-i-Vojens.pdf


Projekt Vojens Strand Pris
FASE 1 - Forberedelse

-                 Ingen udgifter

15.000           Beløbet er bevilget af Forum Vojens

-                 Kommunal udgift

-                 Ingen udgifter

15.000           

I alt 30.000           

FASE 2  - Anlægsfase

725.620         

110.425         

156.575         

288.375         

125.000         

1.405.995      

FASE  - Indvielse

46.000           

18.005           

64.005           

 

Budget i alt 1.500.000

Finansieringsplan

Projekt Vojens Strand

Bevilget Ansøges
Svar 

forventes

Bidragsyder

Forum Vojens 15.000 250.000 13-03-2018

Foreningerne og frivilligt arbejde 145.000 Foreningerne har givet tilsagn

Sponsorater 150.000 01-07-2018 Senest

Fondssøgning

SE-vækstpulje -           150.000       11-05-2018

Realdania (Underværker) -           300.000       ?

Nordea Fonden -           150.000       01-07-2018 Senest

A.P. Møller Fonden -           140.000       01-07-2018 Senest

Lokale og Anlægsfonden -           200.000       01-07-2018 Senest

I alt bevilgetI alt ansøges

Finansieringsplan i alt 160.000 1.340.000

Budget

Detailplanlægning og forsikringer

Fondssøgning

Lokalplanændringer

Jordbundsundersøgelse

Projektbesrkivelse

Uforudsete udgifter

Bygning af overdækket område

Opsætning af hegn

Etablering af græsareal

Etablering af sandbaner

Indvielse (Beachfestival)

Opsætning af baner



Detaljeret budget baseret på internetopslag og kontakt til virksomheder som potientielle leverandører.

Produkt mængde enheder Enhedspris pris ex moms Incl moms

Strandsand nyt leveret 1710 m3 100 171.000 213.750

Strandsand gammelt flyttes 650 m3 30 19.500 24.375

Drængrus 30 cm tykt lag 1770  140 247.800 309.750

Fiberdug (under strandsand og under drængrus) 11800 m2 4 47.200 59.000

Drænrør m v. 800 m 1 50.000 62.500

Etablering af bund og græsareal Frivillig arbejdskraft 30.000 30.000

Flytning af overskydende jord 4000 m3 8 32.000 40.000

Afgrænsning mellem sand og græs (kantsten) 342 m 38 12.996 16.245

Hegn 2 m højt 450 m 60.000 75.000

3 låger (1 x 6 m, 2 x 1,2 m) 17.260 21.575

Opsætning af hegn og sætning af afgrænsning Frivillig arbejdskraft 60.000 60.000

El-kabel og markeringsbånd til nedgravning 310 m 8 2.480 3.100

Højttalerkabel til nedgravning 310 m 6 1.860 2.325

Øvrigt el-materiel 8.000 10.000

El arbejde Frivillig arbejdskraft 10.000 10.000

VVS materialer incl udendørs bruser 15.000 18.750

VVS arbejde Frivillig arbejdskraft 10.000 10.000

Kloak arbejde (faskine og evt. tilslutning til kloak) 18.000 22.500

Materialer til overdækket opholdsområde 65.000 81.250

Fliser til overdækket opholdsområde (40x40x5) 120 m2 70 8.400 10.500

Bygning af overdækket opholdsområde Frivillig arbejdskraft 35.000 35.000

Indretning til "udekøkken" 18.000 22.500

Køleskabe 4 stk 3500 14.000 17.500

Borde og bænke til overdækket opholdsområde 15 stk 700 10.500 13.125

Borde og bænke til det fri 5 stk 1400 7.000 8.750

VVS arbejde - autoriseret del 8.000 10.000

Elarbejde - autoriseret del incl materialer 18.000 22.500

Uforudsete 100.000 125.000

Leje af maskiner 60.000 75.000

Jordbundsundersøgelse 12.000 15.000

Beachvolly net og baner 4 stk 16.000 20.000

Beachminton bane markeringer 6 stk 4.800 6.000

Beach fodbold mål og bane 1 stk 16.000 20.000

Åbningsarrangement 11.204 14.005

Mødeaktiviteter og Forsikringer 12.000 15.000

Samlet pris 1.229.000 1.500.000



[Projektnavn]

Projektplan

Uge 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Fase 1 – Forberedelse

Projektbeskrivelse

Jordbundsundersøgelse ●

Lokalplansændringer

Fonds- og sponsorsøgning

Detailplanlægning og tegning af forsikringer

Fase 2 –  Anlægsfase

Etablering af sandbaner

Etablering af grasareal

Opsætning af hegn

Bygning af overdækket areal

Fase 3 –  Indvielse

Opsætning af baner

Indvielse (Beachfestival)

Aktivetet

Aktivetet

NovemberOktoberSeptember

Årstal 2017 - 2019

Februar Marts MajAprilDecember Januar Juni AugustJuli



 

Version-2018-01-05 

Kommissorium for Forum Vojens´ Infrastrukturarbejdsgruppe 
Grundlag 

Fra Forum Vojens´vedtægter §6: 

 

Fra Forum Vojens´ forretningsorden §5: 

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af 
foreningens virksomhed.  

Foreningens virksomhed drives primært ved at nedsætte permanente udvalg og/eller ad hoc 
arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af foreningens opgaver.  

Bestyrelsen skal evt. fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for 
udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne og skal føre tilsyn med, at de arbejder i overensstemmelse 
med foreningens formål.  

Bestyrelsen medvirker til at udpege repræsentanter til udvalg/arbejdsgrupper/projektgrupper.  

En eller flere repræsentanter fra udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne inviteres til 
bestyrelsesmøder, hvor deres arbejde er på dagsordenen 

 

Navn 

Infrastrukturgruppen 

Formål 

• at forbedre infrastrukturen i Vojens – herunder sammenhængen mellem bydele – for trafikanter, 
uanset om de er fodgængere, cyklister eller kører i bil 

• at forbedre forholdene for både den kollektive og individuelle trafik i Vojens og omegn 
• at fremme trafiksikkerheden  
• at arbejde for trafikal koordinering og sammenhæng med omegnsbyer, resten af Haderslev kommune 

og med den landsdækkende infrastruktur – f.eks. via E45, jernbane og civil lufthavn.  
• at fremme skiltning, belysning og generel information o.a. som relaterer sig til infrastrukturen 

Baggrund 

Infrastrukturgruppen nedsættes på baggrund af dette kommissorium, som er godkendt på 
bestyrelsesmødet i Forum Vojens den 09-01-2018. 

Den skal tage udgangspunkt i materialet fra VisionVojens, forslagene fra den oprindelige 
infrastrukturgruppe og de sager, bestyrelsen lægger ud til arbejdsgruppen. 

Opgaver 

• Kortlægge de trafikale infrastrukturelle udfordringer og behov for forbedringer, der kan styrke 
fremkommeligheden. 

• Forberede sager vedr. infrastruktur til Forum Vojens´ bestyrelse 

http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_01_07_2015.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_baggrundsmateriale.pdf
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• Sørge for udarbejdelse af skitseprojekter for den/de foreslåede løsninger med tilhørende 
prisoverslag med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen/beslutning. 

• Gennemføre mindre projekter på frivillig basis. 
 

Samarbejder og initiativer 

Gruppen skal søge god kontakt med forvaltningen i Haderslev Kommune, der i alle infrastrukturprojekter er 
en afgørende medspiller. 

Tidsplan 

Gruppen fremlægger en plan for gruppens arbejde til Forum Vojens’ bestyrelse umiddelbart efter gruppen 
er nedsat og første møder har været afholdt. 

Kortlægning og skiltning af stisystemer er prioriteret af Forum Vojens, og gruppen skal forelægge forslag 
desangående separat senest den 1. juni  2018. 

Infrastrukturgruppen er nedsat uden en på forhånd fastlagt funktionsperiode. 

Afrapportering 

Infrastrukturgruppen udarbejder løbende projektforslag og anbefalinger af trafikale tiltag, Forum 
Vojens bør arbejde på at få gennemført. Eksisterende materiale fra Haderslev Kommune, DSB, 
Sydtrafik og Forum Vojens inddrages. Gruppen kan efter behov gennemføre supplerende analyser, 
herunder trafiktællinger eller lign. 

Reference 

Arbejdsgruppen refererer til Forum Vojens´ bestyrelse 

Organisering/medlemmer 

Arbejdsgruppen består af: 

• Torben Skødt (Tovholder som refererer til Forum Vojens bestyrelse) 
• Ad hoc medlemmer efter behov og set i forhold til de projekter der gennemføres fx: 

o repræsentanter fra de største grundejerforeninger i Vojens 
o repræsentanter fra sportsklubber og foreninger i Vojens 
o repræsentanter fra skolerne og ældreområdet i Vojens 
o repræsentanter fra handelsstands- og erhvervslivet i Vojens 
o borgere fra Vojens med interesse og engagement vedr. infrastruktur 

  
Til infrastrukturgruppen bliver tilknyttet en sagkyndig repræsentant fra Haderslev Kommune. 
 
Arbejdsgruppens virke (forretningsorden) 

Arbejdsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Økonomi 

Gruppen arbejder med en rammebevilling fra Forum Vojens på op til 50.000 kr. 

 

 


