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Bestyrelsesmøde 8. august 2018 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:10 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Ditte O’Neill 

 Anne-Marie Hundebøl 

 Solveig Larsen 

 Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Kurt Hansen 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Afbud: Randi Kæstrup Jensen 

 Jerry Freund 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Lisa Nielsen – Suppleant 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

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

P-plads / skolevej ved Vojens Kirke 
Helhedsplan for halområdet, ”Projekt terapibassin” 
Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8 
Oplevelsesporten/Viadukten 
Rådhuscentret 
Status fra kommunens Driftsafdeling 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

2. Økonomi (5 min). 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

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: 

Punkt udsættes til næste møde. 
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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 medtages igen på næste bestyrelsesmøde. Forinden ser vi på, hvor der er mulighed for at søge om 

eksterne midler. 

5. Ansøgningsskema for aktivitetsgrupper (15 min.) 
 
Sagsfremstilling:  
 
Forum Vojens har efterhånden modtaget en del ansøgninger om midler. På baggrund af erfaringen og 
behandlingen af modtagne ansøgninger, skal det overvejes om vejledningen er tilstrækkelig tydelig for 
ansøgere og om skemaet sikrer bestyrelsen et fyldestgørende beslutningsgrundlag. 
 
Udkast til revideret vejledning/ansøgningsskema er vedlagt dagsordenen. 
 
Indstilling:  
 
Revideret vejledning/ansøgningsskema drøftes, justeres og godkendes. 
 
Beslutning:  
Revideret vejledning godkendt 
 
Bilag: Ansøgning-aktivitetsgruppe -rev-08-08-2018  

6. Høtte-erhvervsnetværk (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Der er oprettet et netværk af annoncører, der støtter op om Vojens Høtte. Medlemskredsen fremgår af det 

netop udsendte, trykte Høtteprogram for 2018. Der forventes afholdt 3-4 fyraftensmøder (á ca. 1½ time) 

pr. år i netværket. Der stilles ikke yderligere krav til medlemmerne end annoncering i Høtteprogrammet. 

 

Forum Vojens har en indlysende interesse i en god kontakt med det lokale erhvervsliv i bred forstand, men 

har hidtil haft svært ved at få private næringsdrivende involveret i foreningens arbejde. Organiseringen af 

det lokale handels- og erhvervsliv er ikke så stærk. Høttenetværket kan derfor blive et forum, der giver 

mulighed for bedre kontakt mellem Forum Vojens og handels- og erhvervslivet. 

Årsmedlemskab af netværket koster fra ca. 1000 – 6000 kr. afhængig af annoncestørrelse. 

Forum Vojens kan af gode grunde ikke nå at få en annonce med i 2018. 
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 Indstilling: 

Forum Vojens tegner et minimumsmedlemskab af netværket – foreløbig for 1 år. 

Bestyrelsen udpeger en repræsentant til netværket.  

Beslutning: 

Godkendt. Anne-Marie Hundebøl deltager i netværket som repræsentant for Forum Vojens.  

7. Udsmykning af mur i Danmarksgade 8 (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

 

Forum Vojens modtog umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde et meget favorabelt tilbud fra den 

herboende kunstner Rasmus Bjørn om dekorering af muren mellem Danmarksgade 8 og 10. En betingelse 

for tilbuddet var, at arbejdet kunne udføres i løbet af juli-august 2018.  

 

Efter en mailhøring blandt bestyrelsens medlemmer blev det besluttet at acceptere tilbuddet og bevilge 

30.000 kr. til formålet. 

 

Projektet er herefter sat i gang. 

Indstilling: 

 

Sagen godkendes formelt. 

Beslutning: 

 

Godkendt. 

 

Bilag: Kontrakt - vægmaleri 
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8. Affaldsindsamling i Vojens (5 min.) 

 

Sagsfremstilling: 

Jesper Skov har i 2017 og 2018 med moralsk opbakning og beskeden økonomisk støtte fra Forum Vojens 

stået for organisering af den årlige affaldsindsamling i Vojens – herunder drevet Facebooksiden 

”Affaldsindsamling Vojens”. Det har været en ideel løsning for alle parter. 

 

Jesper flytter fra byen og har via FB-siden spurgt, om nogen vil overtage arrangementet, FB-siden samt 

nogle veste og handsker, der er tilovers fra tidligere indsamlinger. 

  

Forum Vojens har en klar interesse i, at initiativet fortsætter og kan om nødvendigt vælge at overtage 

arrangementet (A-holdet). Indtil videre har Karsten H. Petersen imidlertid tilbudt sig.  

 

Affaldsindsamlingen (landsdækkende kampagne) finder i 2019 sted søndag d. 31. marts. 

 

Indstilling: 

 

I forventning om fortsat deltagelse i affaldsindsamlingsdagen tages kontakt til Karsten H. Petersen for at 

aftale nærmere vedrørende arrangementets fremtid. 

 

Beslutning: 

 

Godkendt. 

 

9. Evt. (5 min.) 
 

 

 

 

  



 

6 
 

Bilag       

8. august 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 (se vedtægter her) 

- 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 fem 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 (se VisionVojens rapporten her).  
3. Som katalysator vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens. 
4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave. 
5. Projektet skal have bredere appel end blot til medlemmer af gruppen/foreningen. 

 
 

Sådan kommer man i gang: 

1. Aktivitetsgruppen udfylder og fremsender oplæg per e-mail til post@forumvojens.dk . 

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

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

4. Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes. 

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

aktiviteterne koordineres med kommunale opgaver. 

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

  

http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/06/Vedtægter-2015-underskrevne.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_01_07_2015.pdf
mailto:post@forumvojens.dk
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ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER 

Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk. 

Aktivitetsgruppens navn  
 

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

 
 
 

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå) 

 
 
 

 

Deltagere og organisering 
Formand/talsmand  

Mail  Tlf  
Øvrige deltagere og organisering 

 
 

 

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne) 

 
 

 

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

 
 

 

Udfyldt af 

Dato  Navn  
Adresse  

Mail  Tlf  
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Bilag 

 


