Bestyrelsesmøde

10. oktober 2018

Danmarksgade 8, 6500 Vojens
Start kl.
19:00
Slut kl.

20:55

Referat
Mødeleder:

Karl Posselt

Deltagere:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
Jerry Freund
Randi Kæstrup Jensen
Kurt Hansen
Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen
Marie Skødt – byrådsmedlem (senere)
Finn Lykkeskov – byrådsmedlem
Preben Holmberg – byrådsmedlem (senere)

Afbud:

Solveig Larsen

Referent:

Ditte O’Neill

1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) ................................................................................... 2

2.

Økonomi (5 min). ...................................................................................................................................... 2

3.

Ønsker til Haderslev Kommunes budget for 2020 (20 min.) ................................................................... 2

4.

Ansøgning - Hundeskoven Vojens (15 min.) ............................................................................................ 3

5.

Kælkebakken (15 min.) ............................................................................................................................. 3

6.

Udmelding til offentligheden (5 min.)...................................................................................................... 3

7.

Evt. ............................................................................................................................................................. 4

1

1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.)

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
Afslutning af projekt Rådhuscentret
Fernisering i Danmarksgade 8 den 27-09-2018
Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8
Oplevelsesporten/Viadukten
Banestien/Cembrit
Infrastrukturgruppen
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning
Beslutning:
Taget til efterretning.

3.

Ønsker til Haderslev Kommunes budget for 2020 (20 min.)

Sagsfremstilling:
Forum Vojens har via eget budget mulighed for at gennemføre mindre projekter – herunder at søge
medfinansiering via eksterne midler.
Foreningen har imidlertid også en lang række forslag om projekter af mere omfattende og kompleks
karakter, hvis realisering forudsætter både teknisk bistand og betydelig medfinansiering fra Haderslev
Kommune.
Det drøftes, hvilke projekter bestyrelsen ønsker inddraget i den kommunale budgetproces og med hvilken
prioritering.
Indstilling:
Ud fra drøftelsen forelægges på næste bestyrelsesmøde konkrete og prioriterede forslag, som derefter
sendes til Haderslev Kommune inden udgangen af november 2018.
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Beslutning:
Punkterne blev drøftet med henblik på prioritering og inddragelse i den kommunale budgetproces.
Punkterne og prioriteringen konkretiseres på baggrund af drøftelsen, inden næste møde, hvor punktet
genoptages.

4.

Ansøgning - Hundeskoven Vojens (15 min.)

Sagsfremstilling:
Det blev, på sidste møde, besluttet at der er behov for at få projektet bedre belyst.
Der orienteres om supplerende oplysninger til ansøgningen.
Indstilling:
Behandling af ansøgningen genoptages.
Beslutning:
Forum Vojens er positivt indstillet over for finansiering af projektet. Den præcise placering skal klarlægges.
Der skal desuden gives tilladelse fra Haderslev Kommune og området bør tinglyses i forhold til brugsret i en
årrække. Punktet genoptages på næste møde.

5.

Kælkebakken (15 min.)

Sagsfremstilling:
Et uopdyrket område mellem Odinsvej, Heimdals Brovej og Gl. Jegerupvej blev i tidligere vintre anvendt
som kælkebakke af mange børn. Græs og ukrudt på bakken klippes nu kun ca. 2 gange årligt og underlaget
er med årene blevet meget ujævnt.
Det drøftes, hvordan området kan genskabes og revitaliseres som legeområde/kælkebakke.
Indstilling:
Der tages stilling til, om Forum Vojens skal påtage sig opgaven med at klargøre området og minimere den
løbende driftsopgave.
Beslutning:
Der blev fremlagt et projektforslag, som bestyrelsen tilsluttede sig. Herudover også en rammebevilling på
20.000 kr. til realisering. Der er udarbejdet en tidsplan for projektet. Pt. afventes godkendelse fra Haderslev
Kommune, hvorefter initiativer for klargøring af området kan igangsættes. Projektet forventes realiseret i
2018.
Bilag: Tidsplan og oversigtskort

6.

Udmelding til offentligheden (5 min.)

Sagsfremstilling:
Punktet er sat 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.
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Beslutning:
Ingen planlagte udmeldinger. Prioritering i forhold til det kommunale budget samt planer om kælkebakke
skal meldes ud, når vi er længere i processen.

7.

Evt.

- Div. ideer fra borgere, der luftes indirekte som mulige opgaver for Forum Vojens. Eks. idé fra borgere om
etablering af MTB spor i Vojens. Der skal være frivillige til at løfte disse opgaver.
- Opstartsmøde vedr. cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens, i begyndelsen af november. Forum Vojens er
indbudt.
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Bilag
Pkt. 5 – Kælkebakken
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