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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.)

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
Helhedsplan for halområdet
Rådhuscentret
Skrydstruppigen
A-holdet
Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8
Hjemmeside/kommunikation
E-fitness (http://jegerup.dk/egefitness/)
Affaldsindsamling (22-04-2018)
Trekanten 3
Reaktion på ansøgningssvar fra Lokalhistorisk Forening
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Godkendt.
Med erfaringen fra modtagne ansøgninger vurderes på næste bestyrelsesmøde, om Forum Vojens´
ansøgningsskema med vejledning er tilstrækkelig tydelig for ansøgere, og om skemaet sikrer bestyrelsen et
fyldestgørende beslutningsgrundlag.

2.

Udskiftning i bestyrelsen (2 min.)

Sagsfremstilling:
Anders A. Møller har meddelt, at han ikke længere ønsker at være bestyrelsesmedlem i Forum Vojens.
Indstilling:
Som førstesuppleant indtræder Kurt Hansen i bestyrelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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3.

Forum Vojens, prioritering af kræfter (25 min.)

Sagsfremstilling:
Forum Vojens har brug for flere frivillige. Som det er lige nu, er der få kræfter til at føre projekterne ud i
livet. Det er vigtigt at bruge de frivillige kræfter rigtigt og at der gøres en indsats for at få flere med om
bord.
Indstilling:
Der lægges op til en diskussion om, hvordan kræfterne i foreningen skal prioriteres og om, hvordan vi får
flere ildsjæle med.
Desuden drøftes rollefordelingen mellem kommune og Forum Vojens.
Beslutning:
Punktet udsat til næste møde.

4.

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 udsat til næste møde.

5.

Forslag til Haderslev Kommunes anlægsbudget 2019 (10 min.)

Sagsfremstilling:
Affødt af en drøftelse på bestyrelsesmødet den 17-05-2018 foreslås, at Forum Vojens sender et brev til
Haderslev Kommune med input til kommunens anlægsbudget for 2019 med konkrete projekter, der ønskes
gennemført i Vojens.
Det foreslås, at vi prioriterer følgende forslag:
•

•
•

Etablering af terapibassin i Vojens Svømmehal (tager hul på forslag fra Helhedsplanen for halområdet)
– overslagspris ca. 16 mio. kr. Investeringen kan evt. deles over 2 år. Der forventes fuld opbakning til
dette projekt fra Vojenshallernes bestyrelse.
Renovering af Banegårdspladsen (tager hul på Masterplanen for midtbyen) – overslagspris ca. 4,1 mio.
kr. Investeringen kan deles i 2 delprojekter (3mio. kr. og 1,1 mio. kr.).
Det foreslås desuden, at vi benytter lejligheden til endnu en gang at anbefale gennemførelse af sti- og
p-plads-projektet på den tidligere Povlsbjerg Børnehavegrund.

Nævnte forslag prioriteres, både fordi de i sig selv er gode og i tråd med Forum Vojens´ interesser, og fordi
vi har kvalificerede overslagspriser på projekterne.
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Det foreliggende projektforslag til terapibassinet er nogle år gammelt og kræver en ajourføring, der kræver
konsulentbistand. Prisen på denne kendes ikke, men forventes snarest indhentet af Vojenshallernes
bestyrelse.
Det foreslås, at Forum Vojens bidrager til finansiering af denne ydelse med op til 75.000 kr.
Indstilling:
•
•

Forum Vojens sender input til kommunens budgetproces med indhold som angivet i sagsfremstillingen
Forum Vojens afsætter et rammebeløb på op til 75.000 kr. til færdiggørelse af terapibassin-projektet.

Beslutning:
Godkendt. Sagen koordineres med bestyrelsen for Vojens Hallerne.

6.

Oplevelsesporten/viadukten (20 min.)

Sagsfremstilling:
Installation af lys i viadukten i samarbejde med Haderslev Kommune og WeCreateMagic. Oplevelsesporten
skal bidrage til at skabe mere liv i byen, samt tryghed og lyst til at færdes i byrummet.
Projektet forventes at komme med på dagsordenen til UPM, Haderslev Kommune, den 13. august 2018.
Her lægger Forum Vojens op til at projektet godkendes og igangsættes umiddelbart efter. Forinden skal
projektet godkendes af Banedanmark. Der er udarbejdet projektforslag, som grundlag for sagsfremstilling
på UPM. Af forslaget fremgår det at Forum Vojens står for den fulde finansiering af projektet, mens Teknik
og Miljø, Haderslev Kommune, projekterer installationen og sørger for trafikafskærmning. Teknik og Miljø
står desuden for tilslutning af strøm og er efterfølgende ansvarlig for drift og vedligehold.
En forudsætning for at projektet kan igangsættes til efteråret, er at der bevilges midler fra Forum Vojens.
Budgettet for det nuværende projekt er på ca. 450.000 kr. ekskl. Moms. Prisen dækker installation af 48
lamper i viadukten, samt controller til webkontrol og oplæring i brug af systemet. Det bør undersøges om
den ønskede effekt kan opnås med færre lamper eller om der er andre steder, hvor der kan skæres i prisen.
Indstilling:
•
•

Projektet igangsættes til efteråret, såfremt det godkendes på UPM.
Forum Vojens meddeler WeCreateMagic at vi har 350.000 kr. til rådighed til projektet, med henblik
på at få et tilbud på, hvilken installation der kan leveres for det beløb, idet det forventes at den
ønskede effekt kan opnås for færre midler end der er lagt op til i det nuværende projekt. Erfaringen
viser at der ofte er uforudsete udgifter til den slags projekter. Derfor afsættes der yderligere 50.000
kr. til uforudsete udgifter. Bruges det resterende beløb ikke i anlægsfasen, bortfalder bevillingen.

Samlet bevilling til projektet er dermed på 400.000 kr.
Beslutning:
Godkendt. Beslutningen udelukker ikke, at Forum Vojens kan søge bidrag fra eksterne finansieringskilder til
projektet.
Bilag:
Projektforslaget ligger i udkast. Det sendes til bestyrelsen, så snart det er færdigt.
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7.

Ansøgning fra Vojens Tennis Klub (10 min.)

Sagsfremstilling:
Vojens Tennis Klub søger om tilskud til retablering af 2 tennisbaner. Banerne har ikke været i brug i en
årrække, men efter fornyet vækst i klubben ønskes banekapaciteten udvidet.
Frivillige har ryddet området for træer, men har erkendt, at retablering af banerne ikke lader sig gøre på
frivillig basis.
Der er indhentet entreprenørtilbud på retablering af banerne, der beløber sig til henholdsvis 260.000 kr.
(grus) eller 350.000 kr. (kunststof).
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Der gives afslag på ansøgningen.
Såfremt foreningen kan dokumentere kapacitetsproblemer i forhold til en bredere benyttelse end klubbens
egen medlemskreds, er FV villige til at revurdere sagen.
Bilag:
Ansøgning fra Vojens Tennis Klub.

8.

Ansøgning fra DcH, Vojens Civile Hundeførerforening (10 min.)

Sagsfremstilling:
Klubbens medlemmer har for egne midler og arbejde bygget et klubhus (Overgårdsvej 27, 6500 Vojens) på
71 m2, men har ikke de nødvendige midler til at få indlagt strøm i huset.
Foreningen søger Forum Vojens om 29.875 kr. til dette formål.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Der gives afslag på ansøgningen med henvisning til, at formålet kun er rettet mod foreningens egne
medlemmer.
Bilag:
Ansøgning fra DcH, Vojens Civile Hundeførerforening.
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9.

Ansøgning fra projektgruppe vedr. friluftsområdet (Overgårdsvej
19) (10 min.)

Sagsfremstilling:
Med støtte fra Forum Vojens er der tidligere etableret shelters og bålhytte ved de blå spejderes hytte på
Overgårdsvej 19.
Projektgruppen søger nu om støtte til færdiggørelse i området, så det kan blive gjort helt klar til brug for
både lokale og besøgende. Ønskerne er:
•
•
•
•

Etablering af toiletter og adgang til vand for brugerne/offentligheden
Skiltning af mulighederne i området
En række andre funktioner som brændeskur, udekøkken med borde/bænke, affaldssortering
Friluftsscene

Når området er færdiggjort, vil området kunne synliggøres for lokale og besøgende (f.eks. hærvejsturister
m.v.) ved hjælp af eksisterende hjemmesider m.m.
Der søges om et rammebeløb på 300.000 kr., og projektgruppen inviterer Forum Vojens til at bidrage med
ønsker til design og indretning.
Spejderne vil stå for en løbende pasning af området.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Ansøgningen imødekommes med 150.000 kr. og initiativgruppen opfordres til også at søge andre
finansieringskilder.
Bevillingen fra Forum Vojens gives til etablering af handicapvenlige toiletter og adgang til vand for
brugere/offentligheden samt skiltning i området af mulighederne og adgangen til området samt
markedsføring af shelters m.v. via relevante hjemmesider. For bevillingen gælder desuden følgende vilkår:
- Initiativtagerne skal sikre sig nødvendige aftaler vedr. etablering og drift med Haderslev Kommune inden
igangsætning
- Initiativtagerne skal samarbejde med andre brugere i fritidsområdet, når det er relevant
- Faciliteterne forventes klar til ibrugtagning senest den 1. april 2019
- Der skal fremlægges regnskab for de afholdte udgifter
Bilag:
Ansøgning fra friluftsgruppen.
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10.

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.
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.
Der er indhentet supplerende oplysninger i sagen. Der orienteres om disse på mødet.
Indstilling:
Sagen genoptages og ansøgningen færdigbehandles.
Beslutning:
Forum Vojens har tidligere bidraget til finansiering af Vojens DiscGolfPark. Der gives afslag på ansøgningen
med begrundelse, at Forum Vojens´ midler ikke er en almindelig foreningspulje til dækning af driftsudgifter.
Bilag
Ansøgning fra Disc Golf Klubben Mere Sidevind.

11.

Eventuelt. (5 min.)

Høtteudvalget har oprettet et netværk af annoncører, der støtter op om Vojens Høtte. Der holdes
regelmæssige fyraftensmøder i netværket. For Forum Vojens kunne netværket evt. give en bedre kontakt til
det lokale erhvervsliv, end det hidtil er lykkedes at skabe.
Der skaffes info om mødernes indhold/relevans og om/på hvilke betingelser Forum Vojens kan tilslutte sig
netværket. I givet fald drøftes et eventuelt medlemskab på næste bestyrelsesmøde
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FORUM VOJENS

17. april 2018

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.
2.
3.
4.
5.

Aktivitetsgruppens formand udfylder og fremsender oplæg per e-mail til post@forumvojens.dk .
Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det umiddelbart opfylder forudsætningerne.
Bestyrelsen inviterer evt. gruppen til at fremægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen.
Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes.
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 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.

FORUM VOJENS
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn Vojens Tennis Klub
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Vojens Tennis Klub ønsker, at reetablere 2 nedlagte tennisbaner. Der er ingen fast
tidsplan, idet dette afhænger af finansieringen af projektet.
Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Vojens Tennis Klub ønsker at udvide klubbens kapacitet, som på grund af rigtig
flotte væksttal, nu er udfordret.
I 2018 har Vojens Tennis Klub haft meget fokus på de unge, hvor der tilbydes
træning for de unge i alderen 6-10år. Vi mener, at Vojens bør have flere
alternativer når de unge skal motiveres til sport og motion. Indtil videre været
meget interesse omkring dette.
Klubbens medlemmer har på eget initiativ nedlagt træer på banerne, men har
måtte indse at projektet ikke kan gennemføres på frivillig basis.
Der er indhentet tilbud fra entreprenør omkring reetablering af banerne i enten
grus (260.000kr.) eller kunststof (350.000kr.). Ved kunststof reducerer man de
løbende vedligeholdelses omkostninger og forøger spilletiden på banerne med op
til 50%.
Deltagere og organisering
Formand/talsmand René Kristoffersen
Mail
rene@pisces.dk
Øvrige deltagere og organisering
Jørgen Juhl – medlem af bestyrelsen i Vojens Tennis Klub

Tlf

23441668

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Klubbens medlemmer herunder Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Lagoniskolerne, som har udtrykt ønske om temadage på klubbens anlæg.
Såfremt banerne omlægges til kunststof, vil banerne være handicap- og
kørestolsvenlige.
Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Tilskud til reetablering af 2 tennisbaner

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.

FORUM VOJENS

Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

31/5 2018
Navn
René Kristoffersen
Lokesager 3, 6500 Vojens
rene@pisces.dk

Tlf

23441668

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.

FORUM VOJENS

17. april 2018

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.
2.
3.
4.
5.

Aktivitetsgruppens formand udfylder og fremsender oplæg per e-mail til post@forumvojens.dk .
Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det umiddelbart opfylder forudsætningerne.
Bestyrelsen inviterer evt. gruppen til at fremægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen.
Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes.
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 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.

FORUM VOJENS
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn DcH Vojens
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Træning af hundenes mennesker og deres hunde

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Vi vil gerne opnå at hunde og mennesker får et godt liv med hinanden og med
andre mennesker og dyr.

Deltagere og organisering
Formand/talsmand Frede Pedersen
Mail
Fp1499@bbsyd.dk
Øvrige deltagere og organisering
44 medlemmer i og omkring Vojens

Tlf

61386996

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Alle medlemmer i klubben

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Vi ønsker indlagt strøm i klubhus, vi har for egne midler og arbejde bygget et
klubhus på 71m2 men har ikke penge til at få indlagt strøm, det vil koste 29875 kr.

Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

27-05-2018
Navn
Frede Pedersen
Gramlandevej 2, Rødding
Fp1499@bbsyd.dk

Tlf

61386996

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.

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.

Vojens den 29. maj 2018

Ansøgning om midler til færdiggørelse af friluftsområde.

I forbindelse med udbygning og klargøring af området ved den blå spejderhytte, ansøges herved om beløb
på Kr. 300.000,- .

Beløbet skal bruges til den endelige færdiggørelse i området, så det kan blive gjort helt klart til brug af både
lokale og besøgende der gerne vil nyde friluftslivet og naturen i den del af Vojens.
Vi har løbende haft en god og konstruktiv dialog med Forum Vojens, hvor det er vigtigt for os, at også
ønsker fra Forum Vojens bliver implementeret i den færdige plan for området.
Beløbet vi ansøger om, skal bl.a. bruges til:


Etablering af område med affaldssortering.
Området vil efterfølgende blive vartet af spejderne.



Etablering af brændeskur samt ordning for brænde.



Etablering af udekøkken samt flere mindre bålpladser med borde-bænkesæt.



Anlæggelse af en lille friluftsscene.
Mulighed for at afholde små intimkoncerter i naturomgivelser, mulighed for Rollespil etc.



Etablering af toiletter med adgang for brugere af området.



Skiltning med vejvisning til området samt skiltning med ordensregler. Infotavle om muligheder i
Vojens etc.

Det er vigtigt for os, at få gjort området, så robust og brugervenligt, at alle besøgende vil få en god
oplevelse. Vi har allerede nu oplevet en meget stor interesse for at bruge området fra både lokale borgere,
lokale institutioner, foreninger og skoler.
Med færdiggørelsen af området vil det også blive muligt at lave arrangementer der vil tiltrække besøgende
fra andre dele af landet, ligesom at Vojens kan blive vært for lejrskoler, ferielejre og andre
friluftsarrangementer der vil være med til at sætte Vojens by og Forum Vojens på landkortet.
Når færdiggørelsen påbegyndes, vil det ske i tæt dialog med Forum Vojens, hvor det er muligt at komme
med input til design og indretning.
Med spejderhilsen fra projektgruppen.
Henning Deer, Tom Knudsen og Karsten Hansen Petersen
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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 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.
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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
Øvrige deltagere og organisering

Tlf

23351011

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 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.
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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
Adresse
Mail

17.04.2018
Navn
Rene Pedersen
Dalgade 12, 2.th
rene.pedersen@gmail.com
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23351011
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