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Bestyrelsesmøde 17. maj 2018 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:40 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Ditte O’Neill  

 Anne-Marie Hundebøl 

Jerry Freund 

Randi Kæstrup Jensen 

 Solveig Larsen 

 Anders Møller 

 Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Kurt Hansen - suppleant 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Afbud: Lisa Nielsen – Suppleant 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min). 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter 

Halområdet 

P-plads / skolevej ved Vojens Kirke 

Banegårdspladsen  

Banestien (Vojens – Skrydstrup) 

Rådhuscentret  

 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning: 

Vedr. halområdet: Der er ønske om etablering af et terapibassin i Vojens Svømmehal. Karl Posselt tager 

kontakt til halbestyrelsen vedr. udarbejdelse af projektplan. 

Vedr. P-plads/skolevej ved Vojens Kirke: Tages med, særskilt, på næste møde (punkt 1), hvor 

repræsentanter fra menighedsrådet deltager med en præsentation af projektet. 

Nedenstående punkter blev ikke gennemgået pga. fremskredet tid:  

A-holdet  

Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8 

Hjemmeside/kommunikation  

E-fitness (http://jegerup.dk/egefitness/)  

Affaldsindsamling (22-04-2018) 

Shelters - adgang til toilet / åben for offentlighed  

 

Øvrige punkter taget til efterretning. 

 

2. Økonomi og skift af kasserer (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Orientering om papirarbejde i forbindelse med skift af kasserer og indsendelse af dokumenter. I forbindelse 

med skift af kasserer, skal banken have tilsendt vedtægter og generalforsamlingsreferat (underskrevet af 

bestyrelsen). 

Banken skal desuden bruge enten kopi af pas og sygesikring eller kørekørt og sygesikring fra bestyrelsens 

medlemmer. 

Indstilling:  

http://jegerup.dk/egefitness/
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Orientering tages til efterretning og de nødvendige papirer sendes til banken. 

Beslutning: 

Bestyrelsens medlemmer sender oplysninger til Anne-Marie Hundebøl. 

3. Ansøgning fra Lokalhistorisk Forening for Vojens-området (10 min) 
 

Sagsfremstilling: 

Lokalhistorisk Forening for Vojens-området søger om tilskud til udskiftning af borde og stole i salen i 

Danmarksgade 16, Vojens. De nuværende møbler er udslidt. 

Den tidligere fabrikskantine bruges af foreninger som Vojens Brass Band, Vojens Bridgeklub, RCC-Cowboys - 

Vojens Linedance, Grams Museum/Arkiv og Lokalhistorisk Forening. Desuden af kommunale dagplejere. 

Haderslev Kommune ejer og vedligeholder bygningen. 

Udover den hidtidige brug (generalforsamlinger, udstillinger, åbent hus) ønsker Lokalhistorisk Forening at 

udvide aktiviteterne med foredragsrækker – d.v.s. arrangementer, der bliver tilgængelige for alle 

interesserede. 

Der skal skaffes i alt ca. 160.000 kr. inkl. moms til udskiftning af møblerne. Der er søgt om tilskud flere 

steder. 

Indstilling: 

Ansøgningen drøftes 

 

Beslutning: 

Der gives afslag på ansøgningen, idet udskiftning af møbler ikke vurderes at ligge inden for foreningens 

formål. 

Bilag: 

Ansøgning fra Lokalhistorisk Forening 

Ansøgning-aktivitet

sgruppe - Forum Vojens.pdf
 

 

4. Ansøgning fra Disc Golf Klubben Mere Sidevind (10 min) 
Sagsfremstilling: 

Vojens Disc Golf Park er etableret i Fritidscentret i 2017 med tilskud fra Forum Vojens. 

Foreningen ønsker at udvide banen til en fuld 18 hullers bane og har søgt Haderslev Kommunes 

facilitetspulje.  

Haderslev Kommune slår imidlertid kun græsset på/omkring disc-golf-banen 2 gange årligt, og det er for 

lidt. 
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DGP Mere Sidevind søger derfor om tilskud til driftsudgifterne til en entreprenør – græsslåning 10-14 gange 

i perioden maj – oktober eller til anskaffelse af en kraftig havetraktor, så frivillige medlemmer selv kan slå 

græsset. 

Forventet udgift 30-40.000 kr. 

Indstilling: 

Ansøgningen drøftes 

 

Beslutning: 

Sagen skal belyses yderligere. Karl Posselt tager kontakt til DGK. Ansøgningen medtages igen på næste 

møde. 

Bilag: 

Ansøgning fra DGK Mere Sidevind. 

Ansøgning-aktivitet

sgruppe.pdf
 

5. Fremtiden for området omkring Vestergade/Hans Grams 

 Gade/Danmarksgade (15 min) 
Sagsfremstilling: 

Området er ikke direkte med projekt i masterplanen for midtbyen. En række ændringer i anvendelsen af 

området er sat i gang: LIDL åbner den 17. maj 2018, den tidligere Rema 1000 er ved at blive ombygget til 

hjemsted for Boligselskabet af 1943 og det er besluttet, at Danmarksgade 6 skal rives ned. 

Danmarksgade 6-grunden er kommunal, mens det asfalterede areal mellem den tidligere Super Best og den 

tidligere Rema 1000 tilhører E/F Vestergade 13, Vojens. 

Mange børn og voksne vil fremover dagligt færdes i denne centrale del af byen. 

Indstilling: 

Forum Vojens´ ønsker til fremtidig udnyttelse af det ubebyggede, henholdsvis offentligt og privatejede 

areal drøftes.  

 

Beslutning: 

Forum Vojens er positivt indstillet overfor projektet. Anders Møller og Karl Posselt tager kontakt til 

kommunen for at høre, hvad der er af planer for området i forbindelse med nedrivning af Danmarksgade 6. 

6. Bronzeskulpturen af Skrydstruppigen (20 min) 
Sagsfremstilling: 

På opfordring fra Forum Vojens har en medarbejder i den kommunale forvaltning haft El:Con til at kikke på 
løsninger, så der kan komme lys på Skrydstruppigen igen. 

I stedet for at få lagt lys ned i jorden, som før, foreslås en løsning, hvor der monteres 2 spot på eksisterende 
gadelysmaster. Strøm til de to nye spots tages fra gadelyset, og vil derfor følge gadelyset tænd- og sluktid. 
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Ved at flytte lyset op på masterne undgås bl.a. påkørselsskader med græsslåmaskinen og graveskader på 
kablerne. 

Overslagsprisen på projektet lyder på 8.000 kr. ekskl. moms. 

Der er ikke umiddelbart en kommunal bevilling til at finansiere projektet, men hvis Forum Vojens vil påtage 
sig udgiften, vil forvaltningen gerne stå for projektet sammen med El:Con - uden beregning. 

Indstilling: 

Sagen bruges som anledning til at drøfte rollefordelingen mellem kommune og Forum Vojens. 

 

Beslutning: 

Der er givet tilsagn fra kommunen om at de påtager sig udgiften for montering af lys til lysmaster. 

Rollefordelingen mellem kommune og Forum Vojens blev ikke drøftet, da tiden var fremskreden. 

7. 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.  

Beslutning: 

Punktet rykkes og medtages som punkt 2 til næste møde. 

8. Fondsøgning og puljer (15 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: 

Punktet rykkes og medtages som punkt 3 til næste møde. 

9. Mødeplan (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Der er udarbejdet udkast til mødeplan for det kommende år. 

Indstilling: 
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Det indstilles at mødeplanen justeres efter behov og godkendes herefter. 

Beslutning: 

Mødeplan godkendt. 

Bilag:   

Udkast til mødeplan. 

10. Eventuelt. (5 min) 
 

Kommunen besigtiger området ved Rådhuscentret inden for de næste par uger, med henblik på at 

konstatere om der er orkideer. 
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Bilag      

Bestyrelsesmøder i Forum Vojens 

Mødeplan maj 2018 til marts 2019. Mødetidspunkt er kl. 19 til senest kl. 21.30. 

Måned Mødedato 

Maj 2018 Torsdag den 17. (fastsat på møde i april) 
Juni 2018 Torsdag den 21. (fastsat på møde i april) 

Juli 2018 Mødefri 
August 2018 Onsdag den 8. 

September 2018 Tirsdag den 11. 

Oktober 2018 Onsdag den 10. 
November 2018 Tirsdag den 6. 

December 2018 Torsdag den 13. kl. 18 (med julefrokost) 
Januar 2019 Tirsdag den 8. 

Februar 209 Onsdag den 6.  

Marts 2019 Tirsdag den 7. 
 

Årsmøde 2019 

Torsdag den 21. marts. 

 



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 Lokalhistorisk Forening for Vojens-området 

 

Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med) 
Indkøb af 120 stk. stole og 20 stk. borde 
 
Udskiftning af stole og borde i salen på Danmarksgade 16 i Vojens. 
 
Vi har en forventning om, at udskiftningen kan foretages inden udgangen af 2018.  
 

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå) 
 
De nuværende stole og borde er efterhånden nedslidt. 
Vi vurderer, at det ikke vil være fornuftigt at bruge penge på istandsættelse. 
 
Salen er flittigt benyttet af foreninger bl.a. Vojens Brass Band, Bridgeklubben, Linedanserne, Brødrene 
Grams Museum og Arkiv og dagplejerne. 
 
I Lokalhistorisk Forening for Vojens-området: 
Vi ønsker at udvide vore aktiviteter med årlige foredragsrækker. 
Arrangementerne skal være tilgængelig for alle interesserede. 
En udskiftning af borde og stole vurderes at medvirke til at disse aktiviteter kan opfyldes. 
 
 

Deltagere og organisering 
Formand/talsmand Preben F. Nørup 

Mail noerupsenior@gmail.com Tlf 74  54 16  02 
Øvrige deltagere og organisering 

 
 

 

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne) 
 
I førnævnte aktiviteter på Danmarksgade 16 i Vojens får direkte glæde af udskiftningen af borde og stole. 
 
Indirekte vil en øget aktivitet med f.eks. årlige foredragsrækker få rigtig stor glæde af udskiftningen. 
 
Danmarksgade 16 er ejet af Haderslev Kommune, som også klarer vedligeholdelse m.m. 

mailto:noerupsenior@gmail.com


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. 

Desværre er der ikke penge til udskiftning af stole og borde. 
 
 
P.t. er der foretaget ansøgning hos Facilitetspuljen i Haderslev Kommune. 
Vi har flere andre fonde i tankerne, som skal ansøges;  f.eks. SE-vækstpuljen. 

 

 

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)  
 
Vi har modtaget 4 tilbud på udskiftningen af stolene og bordene fra Scan Office, Vejlevej 104,             
8700 Horsens. 
Højeste tilbud lyder på: kr. 217.294,00 ex. moms. 
Laveste tilbud lyder på: kr. 129.055,00 ex. moms.  (kr. 161.318,75 incl. moms) 
Vi har valgt laveste tilbud, hvilket betyder vi skal finde finansiering på kr. 161.318,75. 

 

 

Ved eventuelle spørgsmål til dette ansøgningsskema; kontakt Preben F. Nørup. 

Vil det være muligt at modtage information om ansøgningen opfylder krav for tildeling af midler. 

 

Udfyldt af 

Dato 02.04.2018 Navn Leif Petersen 

Adresse Muninslund 8, Vojens 
Mail leif.uldal.petersen@youmail.dk  Tlf. 74 54 07 14 
 

mailto:leif.uldal.petersen@youmail.dk


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 DGK Mere Sidevind 

 

Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med) 

Løbende græsslåning og vedligeholdelse af området året rundt. 

 

 

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå) 

 

Formålet er at vedligeholde græsområdet omkring Disc Golf banen, spejderhytten 

og de grønne områder omkring søen ved Fritidscenteret, så det står pænt og 

nydeligt hele året og dermed også medvirker til at flere vil benytte områderne, 

både til spejder, til at spille disc golf og til at gå ture osv. 

 

 

Deltagere og organisering 

Formand/talsmand Rene Pedersen 

Mail rene.pedersen@gmail.com Tlf 23351011 

Øvrige deltagere og organisering 

 

Dennis Thygesen, Formand for Æ Disc Golf Klub.  

Johnny Simonsen, Næstformand for DGK Mere Sidevind 

 

 

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne) 

 

Spejderne, Disc golf spillere, alle borgere i Vojens området der bruger og nyder 

naturområdet. 

 

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

 

Vi har enten behov for støtte til at slå området ned en 10-14 gange om året i 

perioden maj-oktober for det gror til ret hurtigt og kraftigt i denne periode – eller 

for midler til at kunne investere i en 4-hjulstrukken havetraktor, så vi selv kan slå 



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. 

græs i området jævnligt. Til sidstnævnte har vi behov for et sted at stille 

havetraktoren. Enten i en container a la den fra Krolf klubben eller hvis de blå 

spejdere evt. har plads til den i deres ekstra hytte.  Vi vurdere at indkøb af en 

passende havetraktor vil beløbe sig i en 30-40.000kr. 

 

 

Udfyldt af 

Dato 17.04.2018 Navn Rene Pedersen 

Adresse Dalgade 12, 2.th 

Mail rene.pedersen@gmail.com Tlf 23351011 
 


