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Bestyrelses øde . septe ber  
”Bakkely”, Neder Jer hytvej ,  Voje s 

Start kl. 9:  Slut kl. :  

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen  

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm - suppleant 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Lene Bitsch Bierbaum - byrådsmedlem 

Afbud:  Randi Kæstrup Jensen 

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Konstituering (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen skal konstituere sig efter årsmødet.  

Poster som skal fordeles: formand, næstformand, kasserer, (sekretær).  

Da der ikke er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, foreslås uændret konstituering.  

Indstilling: 

Formand: Karl Posselt 
Næstformand/sekretær: Ditte O´Neill 
Kasserer: Anne Marie Hundebøl 
 
Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

2. Forretningsorden (5 min.)  
 

Sagsfremstilling: 

I henhold til vedtægterne skal Forum Vojens´ forretningsorden underskrives af alle aktive 

bestyrelsesmedlemmer.  

Indstilling: 

Den hidtidige forretningsorden drøftes, justeres evt. - og underskrives. 
 

Beslutning: 

Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Bilag: Forretningsorden Forum Vojens – rev 160127 
 

3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

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

- Østergadecenter-projektet 

- Affaldsindsamling 

- Møde med Vojens Hallerne vedr. svømmefaciliteter 

- Oplevelsesporten, kalender 



 
 

3 
 

- Bænke. Placering aht. beboere på Odinsgård, Frejas Hus og Bregnbjerglund 

- Offentlige foredrag i Naturvidenskab 

- Politistation i Vojens?! 

 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Affaldsindsamling: Få deltagere og der er allerede affald flere steder igen. Det overvejes, hvordan der kan 
samles affald løbende – evt. projektorienteret aftale med skolen, f.eks. med 4. eller 5. klasse. 

Udmelding til offentligheden omkring ønske om øget aktivitet på Banegårdspladsen som f.eks. lokalt politi. 

 

4. Økonomi (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

5. Evaluering af årsmødet (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Forum Vojens´ årsmøde den 3. september 2020 forløb positivt. Årsmødeform, afvikling, deltagelse og input 

fra deltagerne bør evalueres med henblik på fremtidige årsmøder. 

Indstilling:  

Bestyrelsen tager stilling til, hvilke ideer fra årsmødet, der skal arbejdes videre med.  

Beslutning:  

Der arbejdes fortsat videre med: 

- Terapibassin 

- Stisystemer, herunder sammenhæng til omkringliggende byer. 

- Fælles organisering af foreningslivet. 

- Hvordan vi får flere borgerinitiativer. 
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6. Renovering af Banegårdspladsen (20 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Første etape af projektet er klar til e trepre ørud ud og iga gsættes i i devære de år. ”De  grø e del” 
af projektet realiseres i . I første etape er i idlertid pla lagt eta leri g af et a tal ”rodkassetter” til 
træer på det brede fortov op mod stationsbygningen, for også at grønne denne del af pladsen. Antallet vil 

bero på evt. bidrag til finansiering fra Forum Vojens. 

Anlægsbevillingen på det kommunale budget forventes at kunne dække den grundlæggende etablering af 

det udvidede ”parkareal” o kri g Helge Holmskovs skulptur, men ikke udstyr til ophold og aktivitet på det 

grønne område. 

Forum Vojens har forhåndsafsat 197.500 kr. til medfinansiering af projektet. 

Indstilling: 

- Forum Vojens øremærker 140.000 kr. til ”rodkassetter” til projekt Banegårdsplads i 2020. 

- Der tages stilli g til derligere edfi a sieri g af ”parkarealet”, år de e del af opgraderi ge  af  
  pladsen projekteres i 2021. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet ed øre ærk i g af 4 .  kr. til ”rodkasetter”. 

Forum Vojens er positivt indstillet overfor yderligere bevilling til den grønne del af projektet i 2021. 

Bilag:  

2 Tegninger: BGV_DP_05_10 og BGV_DP_07_01 

 

7. Genforeningstræ (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen har på sit møde den 9. juni 2020 besluttet at bakke op om Landdistriktsudvalgets initiativ til 

plantning af genforeningstræer i kommunens lokalsamfund – herunder også at være med til at finansiere et 

træ i Vojens. Forum Vojens har spurgt Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, om foreningen har et 

forslag til placering. Det har den ikke. 

 

Vejledningen fra Haderslev kommune ser således ud: 

Vi inviterer alle landdistrikter til at markere 100-året for Genforeningen ved at plante et træ. Forhåbningen 

er, at alle landdistrikter søger, så der kan komme genforeningstræer over hele kommunen. Udvalget for 

Plan og Miljø og Landdistriktsudvalget har besluttet at bruge forskønnelsesmidler på at plante 

genforeningstræer i hele kommunen. Derfor inviterer vi alle landdistrikter til at søge om et træ og plante 

det sammen fredag den 20. november 2020. 

I kan søge om eg, lind, bøg, blodbøg eller magnolia. Send en mail til landdistrikter@haderslev.dk med 

billede og kort, som viser ønsket placering senest den 5. oktober 2020. I dialog med jer godkender vi 

placering og træsort for at sikre de bedste vækstbetingelser for træet. Træerne leveres med 

pla tea vis i g, va depose og skilt til pla eri g ved træet ed tekste ; ”Dette træ er pla tet i a led i g af 
100-året for Ge fore i ge  ”. Træerne plantes i hele Haderslev Kommune fredag den 20. november 

2020 kl. 16.00. 
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Det skal prioriteres at lokale børn og unge hjælper med opgaven. 

Vi laver en aftale om, at I vander træet i tre år. Det kræver 75 liter i ugen fra maj til september (svarende til 

fire vandkander). 

Udover Udvalget for Plan og Miljøs forskønnelsespulje på 50.000 kr. vil vi søge fonde om midler til træerne. 

Derudover kan restmidler på Landdistriktsudvalgets budget til borgerbudgettering fra 2018 og 2019 bruges 

til formålet. 

Indstilling: 

Bestyrelsen tager stilling til træsort og placering med henblik på ansøgning til kommunen om et træ til 
Vojens. 

Beslutning: 

Der ansøges om en blodbøg, placeret ved kirken. 

Bilag: https://www.haderslev.dk/nyheder/traeer-over-hele-kommunen-skal-markere-100-aaret-for-
genforeningen/ 

 

8. Aktivitetsområde ved Fuglesøen (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

En initiativgruppe har ideer til en naturlegeplads/aktivitetsområde ved Fuglesøen i Vojens. Gruppen har 

taget kontakt til et par leverandører for at få belyst mulighederne nærmere. Det er tanken, at området skal 

tilføres nyt liv med tilbud om aktivitet for alle aldre – børn, forældre, børnebørn og bedsteforældre.  

Der forestår nu en opgave for gruppen med at få udarbejdet forslag, at høre beboerne i området, at 

inddrage kommunen og at søge fondsmidler til finansiering af projektet. 

 

VisionVojens-rapporten indeholdt ideer til udvikling af fritidsområdet ved Fuglesøen, og siden har det bl.a. 

været på tale at etablere discgolfbane i området – en plan, der som bekendt i stedet er realiseret i Vojens 

Fritidscenter. Uanset disse initiativer er der imidlertid hidtil ikke sket noget i området. 

 

Initiativgruppen har endnu ikke indsendt en konkret ansøgning til Forum Vojens om støtte til projektet, 

men gruppen har i den indledende fase brug for en tilkendegivelse og et økonomisk grundlag at arbejde 

videre ud fra. Det gælder både for så vidt angår ambitionsniveau og grundlag for fundraising.  

 

Det foreslås, at Forum Vojens bakker op med et rammebeløb, der motiverer til det videre arbejde. 

  

Indstilling:  

Forum Vojens afsætter et rammebeløb på 300.000 kr. Det sker under forudsætning af, at projektet 

realiseres og at initiativgruppen skaffer mindst et tilsvarende beløb fra andre finansieringskilder. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. Initiativgruppen skal orientere om status for projektet senest nov. 2021. 

 

https://www.haderslev.dk/nyheder/traeer-over-hele-kommunen-skal-markere-100-aaret-for-genforeningen/
https://www.haderslev.dk/nyheder/traeer-over-hele-kommunen-skal-markere-100-aaret-for-genforeningen/
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9. Udsigtsbænk mellem LIDL og Vestergade (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune opstillede efter aftale med Forum Vojens 4 bænke, som forsøg, på det grønne område 

mellem LIDL/Hans Grams Gade og Vestergade. Pga. Corona skete opstillingen sent på sæsonen i uge 34. 

Forum Vojens bad i et Facebookopslag borgerne om tilkendegivelser vedr. bænke i området. Opslaget fik 

meget hurtigt en rækkevidde på knap 3.000, ca. 1.100 klikkede på opslaget og ca. 250 likede eller 

kommenterede initiativet på anden måde. Hvad der er endnu vigtigere: Bænkene bruges i hverdagen. 

Generelt er der således god opbakning til ideen om, at der skal ske noget på stedet.  

Indstilling: 

Forum Vojens arbejder videre med etablering af en permanent løsning i samarbejde med Haderslev 

Kommune.  

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

10. Kommunikationsstrategi (15 min.) 
 

Sagsfremstilling:  

Forum Vojens har modtaget en række gode ideer til udvikling af hjemmesider og Facebookside, som bærer 

den information, foreningen producerer.  

 

- Oprettelse af en redaktion, der også kan omfatte frivillige udenfor bestyrelsen 

- Udarbejdelse af en simpel kommunikationsstrategi med fx en liste over emner der skal eller kan  

  kommunikeres  

- Udarbejdelse af en bruttoliste med nye idéer, der ka  ko u ikeres. F  ”ke d di  fore i g” ed  
  interviews af formænd, fortællinger, fakta og historien bag foreningen.  

- Designmæssigt og opsætningsmæssigt løft til hjemmesiden vojens.dk.  

- Kalender-funktion på Vojens.dk er rigtig god og informativt indholdsmæssigt, men visningen er ikke  

  optimal. Den bør fx vise hvad der sker i dag som det første og ikke på å eds iveau…  

- Facebook kan udnyttes bedre på et par områder. Etablering af begivenheder bør anvendes i større  

  omfang.  

- Forumvojens.dk har overlevet sig selv og bør nedlægges. Det mest relevante indhold på forumvojens.dk  

  kan med fordel integreres på vojens.dk. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter, hvilke ideer der arbejdes videre med og hvornår.  

 

Beslutning: 

Kommunikationsudvalget, bestående af Solveig, René og evt. Marie Skødt, arbejder videre med idéerne. 

Der arbejdes på at flytte materiale fra Forumvojens.dk til vojens.dk med henblik på at nedlægge 

forumvojens.dk. 
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Bilag: Input til Forum Vojens – Vojens.dk (mailkopi) 

 

11. Udmelding til offentligheden (5 min.) 
 

Sagsfremstilling:  

Punktet er på dagsordenen som led i bestyrelsens ønske om større synlighed blandt borgere, lokalpresse og 

politikere.  

Indstilling: 

Det drøftes og besluttes, hvilke områder der efter dette møde skal kommunikeres ud. 

 

Beslutning: 

Der udsendes en pressemeddelelse vedr. ønske om aktivitet på Banegårdspladsen. 

 

12. Evt. (10 min.) 
 



FORUM VOJENS FORRETNINGSORDEN 

Foreningen Forum Vojens - stiftet 16. september 2015 

 

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER 

§ 1. 

På først kommende bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling, eller en ekstraordinær 

generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen 

konstituerende møde. 

Så vidt muligt udarbejdes en mødeplan for et år ad gangen på første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen afholder herudover møder, når et medlem af bestyrelsen eller foreningens revisor begærer det 

til behandling af et bestemt angivet emne. Begæringen fremsættes skriftligt til formanden med en 

redegørelse for baggrunden for det stillede forslag. 

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER 

§ 2. 

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt 

særlige forhold gør det nødvendigt. 

Med indkaldelsen eller senest 7 dage før mødet fremsendes dagsordenen for mødet med nødvendige bilag 

til brug for behandlingen af de enkelte emner. 

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED 

§ 3. 

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Møderne afholdes i foreningens 

mødelokale eller andet sted efter nærmere aftale. 

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen 

beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 

I andre tilfælde er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, 

og alle samtykker, eller når de fremmødte samtykker. 

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om 

ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. 

Det er bestyrelsens målsætning, at alle beslutninger træffes i enighed/konsensus. De af bestyrelsen 

behandlede anliggender, der ikke kan afgøres ved enighed/konsensus, afgøres ved simpel stemmeflerhed 

blandt bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

REFERAT 

§ 4. 

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. 

Af referatet skal fremgå: 
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1. Hvem, der har ledet mødet, 

2. hvem, der har deltaget i mødet, og 

3. dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der 

ønskes tilført referatet. 

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt, og senest 8 dage, efter mødets 

afholdelse. Deltagerne i mødet godkender referatet elektronisk. 

FORENINGENS LEDELSE 

§ 5. 

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af 

foreningens virksomhed. 

Foreningens virksomhed drives primært ved at nedsætte permanente udvalg og/eller ad hoc 

arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af foreningens opgaver. 

Bestyrelsen skal evt. fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for 

udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne og skal føre tilsyn med, at de arbejder i overensstemmelse 

med foreningens formål. 

Bestyrelsen medvirker til at udpege repræsentanter til udvalg/arbejdsgrupper/projektgrupper. 

En eller flere repræsentanter fra udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne inviteres til 

bestyrelsesmøder, hvor deres arbejde er på dagsordenen. 

§ 6. 

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for foreningens kompetenceområde. 

§ 6a. 

Bestyrelsen godkender økonomiske rammer og vilkår for rammebevilling af økonomiske midler (til 

projekter, aktiviteter mv.). 

Bestyrelsesformanden og kassereren frigiver midler inden for godkendte rammer og vilkår på baggrund af 

fremsendt rekvisition. 

HADERSLEV KOMMUNES DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE 

§ 7. 

Kommunen har udpeget en medarbejder, som fungerer som bindeled mellem foreningen og kommunen. 

Denne repræsentant inviteres til at deltage i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen inviterer derudover de kommunalpolitikere, der er valgt i foreningens interesseområde, med til 

bestyrelsesmøderne. 

ÅRSREGNSKAB 

§ 8. 
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Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen 

gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets ophør. 

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, 

at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. 

 

Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om bestyrelsens evt.  

indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af foreningens midler. 

Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen. 

REVISION OG REVISIONSPROTOKOL 

§ 9. 

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet 

behandles, og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter 

revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske 

forhold.   

TAVSHEDSPLIGT  

§ 10. 

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt i forhold til sager, som behandles i bestyrelsen og som 

indeholder oplysninger og informationer af fortrolig karakter. Formanden har i den forbindelse en særlig 

rådgivnings- og vejledningsforpligtelse over for bestyrelsens medlemmer.  

-oo0oo- 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den 20. oktober 2015 

Revideret (§ 6a indsat) på bestyrelsesmøde den 27. januar 2016. 

 

 I bestyrelsen 

 

Karl Posselt  Randi Kæstrup Jensen  Solveig Larsen 

 

 

Anne-Marie Hundebøl     Ditte O’Neill  Calle Simonsen Kurt Hansen 



Signaturer:

Noter:

Koter er i m.
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330 mm BL II

200 mm SG II

90 mm GAB I

50 mm GAB 0

30 mm SMA 

Asfalt, type I:

330 mm BL II

200 mm SG II

90 mm GAB I

50 mm GAB 0

30 mm SFB 

Asfalt, type II:

Færdselstavle, ny

Belysning, 8m maste

Rodkassette (4800x4800 mm)

Busskur, skraldespand og realtidstavle

Retningsfelt

Opmærksomhedsfelt

Ledelinje 

Kørebaneafmærkning, ny

Underføring

Udløb, pigsten sat i beton

Muld, rabat

Fortov, fortovsfliser (500x500 mm + 3 rk. klinker)

Fortov, kørefliser (500x500 mm)

Fortov, fortovsfliser (500x500 mm)

Kørebane, slidlag (SMA)

Kørebane, asfalt (type II)

Kørebane, asfalt (type I)

Asfaltrampe

Kantsten, granit

Matrikelskel

Grundkort/opmåling

Projekteret

2B

2D

2E

4

1

7

3A

3
Nørregade

357

358

2509

2431

UC61.1.3

UC61.1.3

C61

C61

UC61.1.3

UC61.1.3

C61

C61

M
U
T 
O
G
 M

O
JN

M
U
T 
O
G
 M

O
JN

E17 (belyst)

E17.2 (belyst)

E17 (belyst)

E17.2 (belyst)

B11 B11

tilladt

pålæsning

Af-og

tilladt

pålæsning

Af-og

tilladt

pålæsning

Af-og

tilladt

pålæsning

Af-og
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