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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min).

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt fra/om:







Egne lokaler til Forum Vojens
Status vedr. jernbanebro/viadukt (Masterplanarbejdsgruppen)
Foreløbigt svar fra UPM vedr. cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens
Projekt i Rådhuscentret
Stiforbindelsen fra Nørregade via Birkeparken til Jegerup Kirkesti
Kommunikationsudvalget

Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning. Vi færdiggør budgettet på næste bestyrelsesmøde. Regnskabet 2017 fremlægges på
næste bestyrelsesmøde til underskrift.
Bilag: Økonomioversigt

3.

Årsmøde 2018 (20 min.)

Sagsfremstilling:
Årsmødeudvalget fremlægger forslag til køreplan for årsmødet. Udvalget arbejder p.t. med følgende:
Tid: Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19
Sted: Vojens Kultur og Musikhus
Program: Indlæg fra en ekstern foredragsholder efterfulgt af den formelle generalforsamling
Annoncering (med mindst 21 dages varsel): Hjemmeside og dagspressen er de formelle krav. Der suppleres
med Facebook, pressemeddelelse og direct mail til VisionVojens‐netværket, foreninger og medlemmer af
Haderslev Byråd.
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Dirigent: Erik Berg spørges.
Bestyrelsens beretning: Input fra bestyrelsens medlemmer.
Kandidater:
‐ til bestyrelsen (4 medlemmer er på valg i lige år): Der skaffes så vidt muligt tilsagn fra som minimum det
nødvendige antal kandidater til en fuldtallig bestyrelse inden årsmødet.
Tilsvarende gælder for suppleanter (2), revisorer (2) og revisorsuppleant (1).
Forslag: Der lægges ikke op til vedtægtsændringer eller indførelse af kontingent.
Årsmødet benyttes som lejlighed til at rekruttere frivillige samt øge benyttelsen af
arrangementskalenderen på http://vojens.dk .
Indstilling:
Det indstilles, at:
‐ køreplanen godkendes
‐ hovedpunkter i bestyrelsens beretning drøftes med henblik på udarbejdelse af en beretning, der
forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 13. marts.
Beslutning:
Mødet afholdes på Lagoniskolen, Unionvej den 20. marts 2018 kl.19.
Indstilling godkendt.
Bilag:

4.

Egne lokaler til Forum Vojens (15 min)

Sagsfremstilling:
Efter forarbejde af Torben Skødt, har Teis Melcher og Karl Posselt besigtiget lokalerne i forhuset til
Danmarksgade 8, der hører til Haderslev Ungdomsskole. Efterfølgende har Karl Posselt haft et
”åstedsmøde” med lederen af Haderslev Ungdomsskole med en bred drøftelse af muligheder og
begrænsninger.
Efter nærmere overvejelse lyder tilbuddet fra Ungdomsskolen således:
Forum Vojens kan få egne lokaler/hovedkvarter i lokalerne på første sal.
I stueetagen satses på fælles brug med mulighed for lynindretning til egne arrangementer. Behovet for
skabsplads og anden opbevaring finder vi ud af hen ad vejen. Brug af køkkenet skal koordineres lidt –
baseret på sund fornuft. Desuden adgang til toilet og et mindre kælderlokale indrettet med lagerreoler.
(Ét af) lokalerne i stueetagen bruges i mindre omfang til undervisning for små grupper i formiddagstimerne.
Desuden skal Lagoniskolen bruge lokaler til autistundervisning og vil gerne bruge forhuset i Danmarksgade
fra kl. 12 til 14 tirsdag til fredag. De elever, der undervises i stueetagen er sårbare i forhold til for megen
tumult, der kan aflede opmærksomheden og svække koncentrationen. Med andre ord skal Forum Vojens så
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vidt muligt koordinere aktiviteter i huset, så der ikke er tidsmæssigt sammenfald med undervisningen.
Lokalerne på 1. sal skal, før de kan bruges af Forum Vojens, ryddes for overflødigt inventar og evt. have en
gang maling.
I stueetagen kan lokalet på hjørnet ud mod Danmarksgade 10 rumme møder med op til ca. 12 deltagere.
Der skal evt. anskaffes et konferencebord og en projektor hertil.
Der forventes ikke egentlig husleje for at få lokalerne stillet til rådighed.
Indstilling:
 Der arbejdes videre med egne lokaler til Forum Vojens i Danmarksgade 8 på grundlag af en
samarbejdsaftale med Haderslev Ungdomsskole.
 Forum Vojens (A‐holdet) rydder og klargør lokaler på 1. sal til formålet.
 Der afsættes et rammebeløb på 20.000 kr. til indretning og anskaffelse af manglende inventar.
Beslutning:
Indstilling godkendt under forudsætning af at vi får rekrutteret frivillige til opgaven med istandsættelse.
Bilag:
Danmarksgade 8 – mulige lokaler til Forum Vojens.

5.

Eventuelt. (5 min)
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DesignGuide

Økonomisk overblik
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 6. februar 2018
• Økonomiopfølgning 31. december 2017 - årsopgørelse
• Oversigt over disponeringer 2016/2017
• Regnskab 2017 – til godkendelse på Årsmøde 2018
• Budget 2017
• Regnskab 2016
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10-03-2018

Foreningen Forum Vojens
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Økonomiopfølgning pr. 31. december 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

4.336

15.898

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

175.181

13.819

Kunstgræsbane VBI

100.000

100.000

0

Friluftsprojekt – shelterby

150.000

147.989

2.011

20.000

14.991

5.009

1.589.234

1.589.234

527.967

1.061.267

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

521.135

567.865

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disponeret
Rådhuscenteret
Motorsportsprojekt
Kunstgræsbane ved Fritidscenter
Masterplan for Vojens Midtby
Friluftsprojekt – hytter ved spejdere
Discgolfbane ved Fritidscenter
Affaldsindsamling 2017
Vojens.dk og forumvojens.dk
Jegerup Kirkesti
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

10-03-2018
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Regnskab 2017

Postering
Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)

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

Bevilling

Disponeret

Udgifter

Rest ’17

1.589.234

Langt sigte - strategi og planer

480.000

2.496

477.504

20.234

4.336

15.898

590.000

42.974

547.026

40.000

40.000

0

Rådhuscenter – grønne områder

189.000

175.181

13.819

Kunstgræsbane VBI

100.000

100.000

0

Friluftsprojekt – shelterby

150.000

147.989

2.011

20.000

14.991

5.009

1.589.234

1.589.234

527.967

1.061.267

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

521.135

567.865

Forum Vojens – drift
Kort sigte - borgernært og synligt
Discgolfbane

Vojens.dk hjemmeside
I alt
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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

08-02-2018

Foreningen Forum Vojens

6

Regnskab 2016

Postering
Kommunalbestyrelsen
Masterplan for Vojens Midtby
Motorsportscenter Vojens
Forum Vojens - drift
Rådhuscenter – petanque mv.
Kunstgræsbane VBI
Friluftsprojekt – hytter ved spejdere
Vojens.dk hjemmeside
I alt
Restbeløb der overføres til 2017
Langt sigte - strategi og planer
Kort sigte - borgernært og synligt

Bevilling (+) Bevilling (-) Indtægter
Udgifter
kr. 900.000
kr. 510.766
kr. 340.000
kr. 344.694
kr. 75.000
kr. 78.536
kr. 4.362
kr. 761
kr. 215.000
kr. 85.995
kr. 100.000
kr. 150.000
kr. 15.638
kr. 780
kr. 900.000

kr. 900.000

kr. 419.362
kr. 480.638

kr. 510.766

kr. 510.766

kr. 389.234

kr. 389.234

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Indgang /entré:

Trænger til en kærlig hånd for at det bliver indbydende, men det kan klares med maling det meste.
Egen indgang så man ikke skal igennem GOTI.
Alarm på huset, hvilket er en fordel ift. tyveri.

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Kontor på 1. sal:

Omtrendt 16 m2 kontor i fin stand og møbleret.
Trænger til at blive malet, men kan ellers tages i brug.
Kontoret bliver ikke anvendt i dag.
En god base for Calle Simonsen, hvorfra han kan styre
aktiviteterne og holde overblik.
Kan sandsynligvis få lov til at anvende kommunens
trådløse netværk
Masser af vægplads til planer og lister mv.
Ok til mindre møder
Udsigt butikscenter.
Dør kan aflåses med separat lås kun for Forum Vojens.

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Projektkontor på 1. sal:
Kommentar:
Omtrendt 16 m2 lokale i fin stand
Trænger til maling og nyt gulv
Masser af vægplads til planer
Plads til et højt arbejdsbord, hvor man
Kan lave skitser og planer mv.
Anvendes ikke i dag og kan aflåses
med særskilt lås til Forum Vojens

Mellemgang kan evt. inddrages til projektlokalet og
mur fjernes, hvis den ikke er bærende.
Alternativt kan mellemgang også anvendes som opslagstavle
For planer og projekter i Forum Vojens.

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Toilet på 1. sal:

Badeværelset er gammelt, men brugbart.
Trænger til maling, men virker ellers funktionelt.
Alternativt kan renovering af badeværelset vente
og toilettet i stueplan anvendes i stedet.

Toilet i stueplan

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Mødelokale i stueplan:

Mødelokale med placering tæt på hovedindgang.
Lokale er i pæn stand – ellers kan lidt
maling kan klares arbejdet.
Kan anvendes af GOTI og ungdomsskolen
i dag, men bliver det ikke, da de har nok i
de to andre lokaler herunder.
Bestyrelsesmøder kan fint holdes her,
men mødebordet skal dog skiftes til større model og der skal opsættes projektor
Med lidt forhandling kan vi måske få
lovning på rummet og dermed egne lås
på døren.

Det største mødelokale i hovedhuset
Fin stand og kan frit anvendes til
møder af alle foreninger.
Ungdomsskolen og GOTI bruger det
en sjælden gang i mellem til
specialundervisning i dagtimerne.
Vi kan også holde bestyrelsemøder
her, men stort mødebord mangler
og projektor ligeså.

Undervisningslokale som anvendes af GOTI og ungdomsskolen,
dog ikke særligt ofte. Mandag
formiddag er der specialundervisning.
Kan anvendes som mødelokale
af Forum Vojens.

Billeder fra Danmarksgade 8 – den 11. januar 2017

Køkken i stueplan:

Gammel, men funktionelt.
Maling ville gøre underværker, men
Der ok som det er og vi kan måske
have et skab med lås på til de ting der
tilhører Forum Vojens.
GOTI og ungdomsskolen har adgang til
Køkkenet, men bruger det ikke rigtigt
da de har et bedre køkken i GOTI
klubben.

