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Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Teis Melcher  

 Ditte O’Neill  

Solveig Larsen 

 Anne-Marie Hundebøl 

Preben Holmberg – byrådsmedlem  

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud: Peter Lambæk Nielsen 

 Torben Skødt (deltog over telefon i punkt 2) 

Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem  

 Lisa Nielsen – Suppleant 

Referent: Teis Melcher 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres mundtligt fra/om: 

• Foredrag om Forum Vojens i 60+ gruppen.  

• Møder med repræsentant for Haderslev Kommune. 

• Cykelsti mellem Vojens og Over Jerstal. 

• Rådhuscenterprojektet. 

• Stationsbygningen. 

• Helhedsplan for halområdet. 

• Parkeringsplads ved tidligere Povlsbjerg børnehave. 

• Danmarksgade 6 udbudt til salg. Bud senest 26. marts 2018. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

2. Økonomi (25 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Budgetoplæg for 2018 godkendes. 

Beslutning: 

I budgetoplæg for 2018 tilføjes en post for banestien gennem Vojens med et beløb på 200.000 kr. 

Med henvisning til Masterplanen for Vojens midtby afsættes et beløb på 50.000 kr. til ”Udsigtspladsen” ved 

Lidl. 

Posten ”Borgernært og synligt – projektpulje” ændres til ”Projektpulje”. 

Bilag: 

Årsregnskab 2017 med bilag. 

Årsmøde 2018. 

3. Affaldsindsamling den 22. april 2018 (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Jesper Skov har lige som sidste år taget initiativ til affaldsindsamling i Vojens søndag den 22. april 2018 kl. 

10-13. Arrangementet er offentliggjort på Facebook (https://www.facebook.com/affaldsindsamlingvojens/) 

og på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside (http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/32922) med 

mulighed for tilmelding via mail. 

https://www.facebook.com/affaldsindsamlingvojens/
http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/32922
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Indstilling:  

Det drøftes, hvordan Forum Vojens kan bidrage til det gode initiativ.  

Beslutning: 

Solveig Larsen tager kontakt til Jesper Skov. 

Bilag: 

4. Fra viadukt til oplevelsesport (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Masterplangruppen har i et stykke tid arbejdet med et projekt, der via lys skal gøre viadukten betydeligt 

mere spændende at passere end nu. 

Gruppen har sammen med Haderslev Kommune og en mulig leverandør gennemført en prøveopstilling og 

efterfølgende indhentet tilbud på en konkret installation. Gruppen arbejder videre med afklaring af 

pristilbuddet og med en projektbeskrivelse, der bl.a. skal kunne bruges som bilag til ansøgninger om 

eksterne fondsmidler. 

Gruppen foreslår, at bestyrelsen drøfter projektet – herunder graden af egenfinansiering, såfremt projektet 

kan realiseres. 

Indstilling:  

Bestyrelsen godkender, at Masterplangruppen arbejder videre med projektet. 

Forum Vojens bevilliger et rammebeløb på 200.000 kr. som egenfinansiering til projektet 

Bevillingen betinges af, at der foreligger en projektbeskrivelse og finansieringsplan – der er godkendt af 

bestyrelsen. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. Projektgruppen skal priskontrollere tilbuddet. 

Bilag: 

Oplevelsesporten. 

5. Fornyet Ansøgning fra Jegerup Motions- og fitnesscenter (15 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. 
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Aktivitetsgruppen søger om et tilskud på 50.000 til 75.000 kr. til indkøb af motionsredskaber. 

På Forum Vojens bestyrelsesmøde den 18. januar 2018 afviste bestyrelsen imidlertid ansøgningen med 

begrundelse om at det er uafklaret, hvorvidt det kan opfattes som konkurrenceforvridende virksomhed i 

forhold til eksisterende kommercielle aktører. 

Jegerup Motions og Fitness center har indsendt en fornyet ansøgning 

Indstilling: 

Sagen genoptages og reviderede ansøgning drøftes. 

Beslutning: 

Forum Vojens støtter projektet med 40.000 kr. 

Bilag: 

Revideret Fitness ansøgning til Forum Vojens med bilag 

6. Årsmøde den 20. marts 2018 (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens´ årsmøde afholdes den 20-03-2018 kl. 19 på Lagoniskolen (Unionvej 4) 

Mødet er varslet via annonce i Ugeavisen MidtSyd, indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside (http://vojens.dk) 

og Facebook-side (https://www.facebook.com/vojens.dk/).   

Der er booket lokale, truffet aftale med dirigent og oplægsholder. Der er adgang til projektor/smartboard i 

lokalet. Der er borde/stole til mindst 60 og flere kan efter behov hentes i nærliggende magasin. 

Vi skal selv sørge for servering under mødet. 

Indstilling:  

Bestyrelsens beretning drøftes og tilrettes. 
Bestyrelsen drøfter kandidatemner til ledige poster.  
Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til 
årsmødet. 
Evt. øvrige hængepartier afklares. 
 
Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Mødetid for bestyrelsen er kl. 18.00. 

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år og et bestyrelsesmedlem for 1 år. 2 genopstiller og der skal 

findes 3 kandidater. 

Der skal vælges to suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år. Der skal findes kandidater til 

alle posterne. 

Bilag: 

Bestyrelsens beretning. 

http://vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk/
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7. Eventuelt (5 min). 



 
 

Årsregnskab 2017 
Foreningen Forum Vojens 

CVR 37127434 
 

  Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017 
 

  Indtægter 
 Haderslev Kommune, Kultur & Fritid, Bevilling Trierfonden 9.970 

Indtægter i alt 9.970 

  
  Udgifter 

 Der har ikke været udgifter i året 2017 0 
Udgifter i alt 0 

  
  Årets overskud  9.970 

  Indestående i Sydbank 9.970 

   
 

Revisionspåtegninger: 
Årsregnskabet med hørende bilag, kontoudtog mm. er fremlagt for bestyrelsen og foreningens 
revisorer. De anførte beholdninger på bankkontoen er konstateret tilstede. 
Regnskabet er godkendt og giver ikke anledning til bemærkninger. 
 
Vojens, 13. marts 2018 
 
 
 

  

Formand, Karl Posselt  Bestyrelsesmedlem, Solveig Larsen 
 
 
 

  

Næstformand, Ditte O’Niell  Bestyrelsesmedlem, Peter Lambæk Nielsen 
 
 
 

  

Sekretær, Teis Melcher  Bestyrelsesmedlem, Anne Marie Hundebøl  
 
 
 

  

Kasserer, Torben Skødt  Foreningsrevisor, Jens Felber 
 

   
 

  Foreningsrevisor, Marie Skødt 
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Årsmøde 2018 
Forum Vojens, 20. marts 2018 

• Regnskab 2017 – Forum Vojens årsregnskab til godkendelse på Årsmøde 2018 
• Økonomioversigt 2017 – stk.17 §4 bevilling til fremvisning på Årsmøde 2018 
• Budget 2018 
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Årsregnskab 2017 
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Økonomioversigt 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 

2. Forum Vojens – drift  20.234 4.336 15.898 

3. Kort sigte - borgernært og synligt    590.000   42.974 547.026  

4. Discgolfbane 40.000 40.000 0 
5. Rådhuscenter – grønne områder 189.000 175.181 13.819  

6. Kunstgræsbane VBI 100.000 100.000  0  

7. Friluftsprojekt – shelterby 150.000 147.989 2.011 

8. Vojens.dk hjemmeside 20.000 14.991 5.009 

 I alt 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 

10-03-2018 Foreningen Forum Vojens 3 



  
 

    
   

 
 

     
      

 
     

   
    

    
 

Budget 2018 

 
Postering Indtægt  Udgift 

Bevilling af byrådet for 2018  kr. 600.000 

Overført fra 2017 kr. 1.062.000  

1. Driftsbudget A-hold kr. 20.000 

2. Infrastrukturgruppe / projekter kr. 50.000 

3. Foreningslokaler Forum Vojens kr. 20.000 

4. Masterplan for Vojens midtby / lys i viadukt kr. 200.000 

5. Jegerup motionscenter kr. 50.000 

7. Masterplan for Vojens Midtby / banegårdspladsen 200.000 

8. Borgernært og synligt - projektpulje kr. 1.072.000 

9. Forum Vojens – driftsbudget inkl. hjemmesider kr. 50.000 

 I alt kr. 1.662.000 kr. 1.662.000 

10-03-2018 Foreningen Forum Vojens 4 



Bilag – Tilbud på indkøb og opsætning af lys   06-03-2018 

Bilaget sammenfatter oplysninger, sendt pr. e-mail fra WeCreateMagic, henholdsvis 06-02-2018, 08-02-
2018 og 28-02-2018. 
  
Set-up 
Der monteres et rør, lakeret i ønsket farve, i hele viaduktens længde. På røret monteres lamperne. Foroven 
i røret fræses slidser, så kablerne trækkes inde i montagerøret. Det giver fri mulighed for at placere og 
fokusere lamperne. Der opsættes 48 lamper i viadukten, 24 i hver side fordelt på 12 lamper, der lyser op ad 
og 12 lamper der lyser nedad (figur 1).  
 

 
Figur 1. Lamper af typen Fos 33, til opsætning i viadukten. 33 cm armaturer, med hver 5 RGBW dioder (Kilde: 
www.dts-lighting.it). Skitse af opsætning fra WeCreateMagic. 

 
Lamperne kan levere 65 mio. forskellige farvekombinationer og styres i grupper af tre. Dvs. lamperne 
fordeles i 16 grupper, 8 i hver side. Styringen er en lille programmérbar boks, som kan blive programmeret 
via internet, og styres via internet og en app. Kablerne forventes at kunne føres over vejen, henover 
viadukten. 
I umiddelbar nærhed, opsættes en ventileret boks som leverer strøm til systemet via en 19’’ strømforsyning 
(figur 2). Boksen skal udover strøm, også have netværksadgang.  
 

 

Figur 2. Strømforsyning, Driverack 1664 48V controller (Kilde: www.dts-lighting.it) 

Generelt 
Systemet overholder de normale standarder, der gælder når de skal tilkobles kommunens lysnet og de har 
en høj IK værdi (vandal sikkerhed). Hele systemet er klasse II dobbelt isoleret (standard EN 60598-1) og 
lamperne er IP65 vandtætte. Der indsættes anti-blænd louvres i lamperne (figur 3) og systemet har 5 års 
garanti. 
Af hensyn til trafikken, sker monteringen af lamperne om natten. 

http://www.dts-lighting.it/
http://www.dts-lighting.it/


 
Figur 3. Anti-blænd louvres til montering på lamperne (Kilde: www.dts-lighting.it). 

 
Budget  
Inkluderet i prisen er 5 års garanti og tillæg for klasse II, dobbelt isolering. Derudover leverer 
WeCreateMagic boks til strømforsyning og bistår med oplæring i programmering af lamperne. Priser er 
ekskl. moms. 
 

Post Stykpris, kr. Antal Samlet pris, kr. 

FOS 33 RGBW med link, louvres og 40 m. kabel 6.200 16 99.200 

FOS 33 RGBW med link, louvres og   5 m. kabel 5.900 16 94.400 

FOS 33 RGBW ende, louvres og   5 m kabel 5.600 16 89.600 

Driverack 1664 48V controller (strømforsyning) 22.800 1 22.800 

Sunlite UE7 controller med WEB control 4.000 1 4.000 

Rør til montering af lys*   10.000 

Forarbejdning og lakering af rør*   10.000 

Installation og programmering – arbejdstid*   75.000 

Diverse materialer ved installation*   25.000 

Leje af lift til 2 pers.*   15.000 

Samlet   445.000 

*Anslået pris 

Kommer der på et senere tidspunkt udskiftning af defekte lamper eller anden reparation, skal der påregnes 
685 kr. i timen i arbejdstid. 

 

http://www.dts-lighting.it/


Revideret ansøgning til Forum Vojens 

 
Vi har forsøgt at uddybe formålet med Egefitness Jegerup i forhold til jeres tvivl om at give 
økonomisk tilskud i forbindelse med vores forrige ansøgning, 
 

Fakta om foreningsbaserede fitnesscentre 
o I DGI og DIF var der i 2016 i alt 836 foreninger med forskellige fitness-aktiviteter, og 

de havde i alt 142.000 medlemmer.  

o I foreningsbaserede fitness er der frivillige instruktører og en valgt bestyrelse, og et 

evt. overskud bliver i foreningen – dvs. der er ikke nogen, der skal tjene penge på 

det.  

o En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i 2010 viste, at der er klare forskelle 

mellem medlemmerne i de foreningsbaserede fitness og de kommercielle 

fitnesscentre. F.eks. tiltrækker de kommercielle centre flest unge, mens de 

foreningsbaserede centre har en større aldersspredning. 

Som nævnt kan man se, at undersøgelser viser, at dem der vil mere fitness, end de små 

foreninger kan tilbyde, søger til de kommercielle centre. 

 

For Jegerup by, som er en del af centerbyen Vojens, vil et Fitness/motionscenter  

• skabe liv i byen og et samlingssted, hvor man mødes på tværs af alder og køn 

• gøre Jegerup til en attraktiv by at bo i og trække flere unge familie til, som på sigt vil 

være med til at give børn til skolerne i Vojens, samt styrke forretningslivet i Vojens. 

• sidst men ikke mindst, vil Egefitness være med til at nå Haderslev kommunes 

målsætning, om at vi skal få flere, især ældre, til at dyrke motion og komme ud i det 

sociale liv. Det forlænger livet og giver stærkere ældre, der kan klare sig selv.  

Egefitness, bliver en underafdeling af Jegerup Ungdoms og Idrætsforening med et udvalg, 

som står for centret.  

 

 

 



EU: Foreningsfitness er ikke 
konkurrenceforvridende 
Foreningsbaseret fitness får ikke ulovlig statsstøtte. Det fastslår EU's konkurrencekommissær Margrethe 

Vestager i en afgørelse. 

• 

EU har afvist en klage om, at Danmark giver ulovlig statsstøtte til foreningsbaseret fitness. Det var 

brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed, der i november 2013 klagede til EU-

Kommissionen over Danmark. Organisationen mente at der blev givet ulovlig statsstøtte til 

foreningsbaserede fitnesscentre. 

 

Men der er ikke tale om ulovlig statsstøtte, fastslår EU-Kommissionen nu. Det vækker glæde i både DIF og 

DGI. 

 

"Afgørelsen er vigtig for både Danmark, DIF, DGI og de frivillige foreninger, der tilbyder fitness til 

medlemmer. Det er et signal til landets kommuner om, at fitness i foreningsregi ikke er 

konkurrenceforvridende og skal behandles som de andre aktiviteter, foreningsidrætten står bag," siger 

DIF's formand Niels Nygaard. 

 

"EU slår med afgørelsen fast, at det er i orden, at vi i Danmark har idrætsforeninger med fitness baseret på 

frivillig ulønnet arbejdskraft ved siden af de kommercielle centre," siger Søren Møller, der er formand for 

DGI. 



 

Bestyrelsens beretning til årsmødet den 20. marts 2018 
 

Velkommen til FORUM VOJENS' 3. årsmøde ca. 2½ år efter foreningens stiftelse. 

Jeg hedder Karl Posselt. Jeg blev formand for foreningen i august 2017, da den hidtidige formand Peter 
Lambæk Nielsen af personlige årsager trak sig fra formandsposten. Ved samme lejlighed blev Ditte O´Neill 
ny næstformand.  

Bakspejlet 
Selv om vi har opmærksomheden rettet mod Vojens ´ (lokalområdets) nutid og fremtid, er det uden tvivl 
sundt en gang imellem at se tilbage for at evaluere, skaffe sig overblik og vurdere, om de valgte mål fortsat 
er aktuelle, eller om kursen skal justeres. Desuden, om bestyrelsen har valgt de rette virkemidler til at nå de 
resultater, vi går efter.  

Forhistorien ganske kort:  
I oktober 2013 var der en gruppe borgere, der arrangerede et borgermøde i Vojens. I forlængelse heraf 
nedsatte Haderslev Kommune et §17.4-udvalg i efteråret 2014. Udvalget afleverede rapport til Byrådet i 
sommeren 2015 (VisionVojens), og Foreningen FORUM VOJENS blev stiftet i september 2015. Ved 
budgetlægningen i oktober 2015 bevilgede kommunen 3½ million kr. til deling mellem Gram og Vojens for 
budgetårene 2016-17.   

I oktober 2017 kom FORUM VOJENS på den kommunale finanslov med 600.000 kr. om året for 
valgperioden 2018-21. 

Roller 
FORUM VOJENS spiller en central rolle, når forhold omkring Vojens sættes på dagsordenen. Vi 
påkalder os opmærksomhed og respekt i byråd, forvaltning og blandt medier og andre interessenter. 
Alt i alt betragter vi FORUM VOJENS som en klar og legitim repræsentant for byen. 

FORUM VOJENS´ anden rolle er på vegne af borgere, foreninger og virksomheder at styrke og 
synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Opfyldelsen af denne rolle 
kræver et langt og sejt træk. 

Resultater 
Hvor vi i årsmødeberetningen i 2017 kunne berette om helhedsplaner for halområdet, motorsporten og en 
masterplan for Vojens midtby, kan vi i år tilføje en liste over konkrete resultater, hvor FORUM VOJENS har 
haft mindst en finger med i spillet.  

I 2017 blev der indviet en petanquebane i Rådhuscentret og i Fritidscentret henholdsvis bålhytte og 
shelters, discgolfbane og kunstgræsbane. Desuden stod FORUM VOJENS for en genoprettelse af kirkestien 
til Jegerup og støttede et borgerinitiativ vedr. Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling (02-04-
2017). Foreningen var også repræsenteret i arbejdet med en ny kommunal detailhandelsstrategi, der indtil 
videre har resulteret i ny asfalt i Rådhuscentret, hvor der også er planlagt opsætning af forskelligt 
udeinventar. Endelig har vi arbejdet på at skaffe egne lokaler til Forum Vojens, og det er nu ved at lykkes i 
forhuset til Danmarksgade 8. 

I løbet af 2017 er FORUM VOJENS også nået langt med at få etableret nogle nødvendige 
informationskanaler. Det gælder en ”intern” hjemmeside om foreningen (http://forumvojens.dk), en mere 
udadvendt hjemmeside (http://vojens.dk) med info om lokalområdet – ikke mindst en 
arrangementskalender, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at gøre reklame for. Endelig har vi oprettet 

http://forumvojens.dk/
http://vojens.dk/


 

en Facebook-side (https://www.facebook.com/vojens.dk). Med disse initiativer ser det ud til, at vi har fået 
kontakt til et meget bredt udsnit af borgere i lokalområdet. 

Vi vil bruge disse kanaler til at sprede viden om de mange aktiviteter og tilbud, der er i god gænge. Tilbud, 
som mange borgere kender for lidt til, men som gør Vojens og omegn til et godt sted at leve, og som 
fortjener at blive brugt af endnu flere. 

På sidste årsmøde kunne vi præsentere en Masterplan for midtbyen. Informationsmaterialet 
(”rullegardinplakater”) har været udstillet i tomme forretninger i byen, og bestyrelsen har naturligvis brugt 
Masterplanen i det videre arbejde, men vi må erkende, at de synlige resultater stadig lader vente på sig. 

Af andre resultater, der måske heller ikke er så synlige, kan nævnes, at FORUM VOJENS efter at have afgivet 
høringssvar i vid udstrækning har fået imødekommet en række forslag til ændringer i den nye 
Kommuneplan. 

Den løbende arbejdsproces  
Første afsnit i Haderslev Kommunes vision lyder: ”I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab 

grundlaget for innovation og udvikling….”  

Den politiske ambition om at samarbejde med frivillige eller aktive medborgere i kommunen er således 
klar. I praksis er det somme tider sværere – eller i hvert fald kræver det tålmodighed set fra borgerside. 

Der skal bruges i hundredvis af millioner, hvis alle ideer og ønsker i den oprindelige VisionVojens-
rapport skal blive til virkelighed. For at strække de sparsomme midler satser FORUM VOJENS på en 
arbejdsproces, der ser således ud:  

• FORUM VOJENS indsamler og prioritere ideer og ønsker til udvikling af Vojens og omegn 

• FORUM VOJENS søger at samtænke og koordinere ønskerne 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 lave projektering og økonomiberegning af forslagene. 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.  

• Når FORUM VOJENS og kommunen er nået til enighed om et projekt, aftales den nødvendige 
(sam)finansiering, hvor det kommunale budget 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.  

Et samarbejde mellem FORUM VOJENS og den kommunale forvaltning er under positiv udvikling. 
Begge parter er i en læreproces. I den forbindelse har FORUM VOJENS konstateret, at der er et 
kommunalt dilemma i form af manglende sammenhæng mellem politikernes ambitioner og de 
forvaltningsmæssige ressourcer til at føre dem ud i livet. 

Det er også blevet tydeligt, at selv om Haderslev Kommune har været meget velvillig til at bevilge 
penge til Forum Vojens, kræver det anlægskroner i en helt anden størrelsesorden på det kommunale 

https://www.facebook.com/vojens.dk


 

budget, hvis der for alvor skal sættes gang i udviklingen af Vojens med udgangspunkt i VisionVojens-
rapporten fra 2015. 

Hængepartier  
Jeg har med glæde fortalt om vore resultater/succeser. Men der er bestemt også ting, det ikke er 
lykkedes at komme meget videre med. Det gælder især de store udviklingsplaner som Helhedsplanen 
for Halområdet, planen for udvikling af Motorsport i Vojens samt Masterplanen for midtbyen. Det 
skyldes især, at vi jo er nødt til at respektere ejendomsretten (hvad enten den er kommunal, privat 
eller statslig), at mange parter kan være involveret, og at der skal skaffes mange penge.  

Et andet initiativ har også vist sig vanskeligere end forudset: At få dannet et korps af frivillige til at tage 
sig af mindre opgaver, som betyder meget for indtrykket af by/lokalområde, men som ikke er omfattet 
af det politisk besluttede kommunale serviceniveau. Vi har fundet en tovholder/koordinator for 
frivilligkorpset og vi håber, at nogle af jer, der er til stede i aften, får lyst til at være med til at forskønne 
byen. 

Eksempler på aktuelle opgaver til sådanne frivillige hænder: 

• Oprydning og indretning af Forum Vojens´ ”egne” lokaler i Danmarksgade 8 (forhuset) 

• Renovering af bænke til Jegerup Kirkesti  

• Tilbagevendende affaldsindsamlinger 

• … 
 
En anden måde at engagere sig som borger kan også være at gå ind i en aktivitetsgruppe og realisere 
et projekt med økonomisk støtte fra FORUM VOJENS. Vi afsætter hvert år en del midler, som kan søges 

til synlige og borgernære aktiviteter og projekter. Vi har ikke oplevet en storm af ansøgninger, men 
vi ved også godt, at det kræver tid og energi at organisere og udføre et projekt, der gavner byen 
som helhed. 

Sager fra arbejdsplanen 
Cykelstien fra Vojens til Over Jerstal, Banegårdspladsen, Viadukten og de andre forslag fra 
Masterplanen for midtbyen, Banestien på det gamle banelegeme fra Vojens til Skrydstrup, Povlsberg-
P-pladsen, Infrastruktur, stier og skiltning. 
 
Udfordringer 
Jeg har undervejs i beretningen antydet, at arbejdet somme tider foregår op ad bakke, og at vi godt 
kan føle, at vi får mere modstand end medspil. I nogle tilfælde, fordi det viser sig, at en sag, der ser 
ganske enkel ud, i virkeligheden er kompleks og kræver langt større involvering af flere parter med 
forskellige interesser end forudset.  
 
I den forbindelse ser jeg 2 risici: 
 

• Frivillige motiveres bedst af synlige resultater. Derfor er der en risiko for, at man som frivillig mister 
tålmodigheden, hvis en opgave møder for megen modstand. 

• At borgere i Vojens – der har ideer og ønsker –  tænker: Det tager Forum Vojens sig nok af!  
 
Den sidste risiko har et iboende positivt element. Nemlig, at Forum Vojens ikke alene har etableret sig 
som forening, men også har sat sig fast i borgernes bevidsthed. I så fald er vi nået langt. 



 

 
Tak 

Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i det 
forløbne år. En stor tak skal også lyde til Haderslev Kommune – både for økonomisk opbakning og 
for at stille en medarbejder til rådighed, som for os er en uundværlig hjælp med professionel viden 
og kendskab til veje og vildveje ind det kommunale system.  

Sidst, men ikke mindst, en tak til jer, der uden for bestyrelsen bakker op om foreningens arbejde. I er med 
til at fastholde energien og uden jer ville det blive endnu sværere at opnå resultater. 


