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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.)

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
Indretning af Forum Vojens-lokaler i Danmarksgade 8
Oplevelsesporten/Viadukten
Fondsansøgning
Kælkebakken
Cykelsti Vojens/Over Jerstal
Stenen ved Billundvej 3
….
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

2.

Infrastrukturgruppen (20 min).

Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 14-11-2017 blev det besluttet at nedsætte en infrastrukturgruppe, der skal lave
en plan for det videre arbejde med infrastrukturen.
På mødet den 12-12-2017 blev følgende besluttet:
Kommissorium blev drøftet. Helhedsplan ændres til projekter, og infrastrukturgruppen etableres uden en
på forhånd fastlagt funktionsperiode. Nyt kommissorium forelægges på næste møde. Sammensætning af
gruppen genovervejes med mulighed for ad hoc medlemmer afhængig af igangværende projekter. Der
afsættes et rammebeløb til gruppen. Størrelse besluttes på næste møde (den 09-01-2018).
Forslag til kommissorium blev revideret på grundlag af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 12-12-2017
På bestyrelsesmødet den 09-01-2018 blev Kommissoriet godkendt. Der blev afsat et rammebeløb på
50.000 kr. til gruppens arbejde. Desuden blev Torben Skødt valgt som tovholder, mens udpegning af
medlemmer til infrastrukturgruppen skulle ske senere.
Siden er der ikke sket yderligere i sagen.
Torben Skødt er inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet for at redegøre for sine tanker om
infrastrukturgruppens arbejde.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter og prioriterer de projekter, der skal arbejdes med.
Beslutning:
I første om gang fokuseres der på stisystemer. Torben Skødt arbejder videre med planlægning af projekter
og opstart, og kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde. Kurt Hansen deltager i
infrastrukturgruppen som repræsentant for bestyrelsen.
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3.

Økonomi (10 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Bestyrelsen skal på mødet behandle foreliggende ansøgninger samt tage stilling til evt. yderligere
disponering af ubrugte midler, hvorefter der skal udarbejdes en ansøgning til Haderslev Kommune om
overførsel af midler til 2019.
Indstilling:
Ansøgningen om overførsel udfyldes med det forventede overførselsbehov og sendes derefter til Haderslev
Kommune.
Beslutning:
Der er disponeret yderligere 600.000 kr. Opdateret oversigt over disponerede midler vedlægges referatet.
Herefter opdateres ansøgning om overførsel af midler til 2019.
Bilag: Ansøgning om overførsel til 2019, Forum Vojens budgetstatus pr. 06-11-2018.

4.

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

Sagsfremstilling:
Genoptages fra sidste møde.
På grundlag af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 10-10-2018 har formanden lavet et udkast til Forum
Vojens´ input til Haderslev Kommunes budget for 2020 (bilag).
Indstilling:
Bilaget drøftes og justeres.
Beslutning:
Bilaget godkendes med enkelte justeringer. Der indmeldes tre prioriterede projekter.
Bilag: Input til Haderslev Kommunes anlægsbudget for 2020

5.

Ansøgning - Hundeskoven Vojens (10 min.)

Sagsfremstilling:
Der er søgt om midler til opsætning af hegn og pæle samt speciel låge. Det øvrige arbejde udføres af ejerne.
Punktet har været behandlet på et tidligere møde, hvor der manglede oplysninger. Samtidig blev det
besluttet, at der skal ske tinglysning af offentlighedens adgang og godkendelse fra Haderslev Kommune,
såfremt projektet skal støttes. Der var enighed om at støtte med ca. 45.000 kr. + tinglysning af rettighed i
f.eks. 10 år.
Der er sket besigtigelse af området, hvor hundeskoven skal ligge sammen med ejeren. Området er tegnet
ind på et kort, som er vedlagt.
Der er kontaktet en advokat for at få oplyst om reglerne for tinglysning m.v. Der kan udfærdiges en aftale
mellem parterne, og denne aftale kan tinglyses som rettighed. Det er ikke nødvendigt med en advokat, da
man selv kan sende den underskrevne aftale til tinglysning. Pris ca. 1.400 kr. – 2.000 kr.
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Indstilling:
Bestyrelsen godkender betaling af ca. 45.000 kr. samt udgiften til tinglysning af rettigheden. Beløbet
udbetales ved færdiggørelse af projektet og endelig tinglysning.
Beslutning:
Afventer at gruppen udfører det nødvendige forarbejde, hvorefter behandling af ansøgningen kan
genoptages.
Bilag: Kort med placering af hundeskoven

6.

Hjertestartere (5 min.)

Sagsfremstilling:
Der skal anskaffes udendørs hjertestartere til boligområderne i Jegerup, Skrydstrup og Vojens.
Hvis en hjertestarter placeres udenfor, skal den placeres i et varmeskab, der beskytter den mod vejr og
vind. Der findes mange forskellige hjertestartere. F. eks. en hjertestarter med varmeskab mærket ZOLL
AED Plus hjertestarter excl. moms 15.000 kr.
Ved gennemgang af listen over tilgængelige udendørs hjertestartere, fremgår det, at der findes adskillige
hjertestartere i byerne Skrydstrup, Jegerup og Vojens jf. vedlagte liste.
Indstilling:
Bestyrelsen skal tage stilling til evt. anskaffelser af udendørs hjertestartere. Bestyrelsen skal tage stilling til
om der skal anskaffes flere end dem, der allerede er tilgængelige.
Det indstilles, at der anskaffes 1 hjertestarter, som placeres hos Vojens Kultur og Musikhus, Vestergade 20,
6500 Vojens, hvor der er mange ældre mennesker til stede til arrangementer udenfor normal åbningstid.
Beslutning:
Der er allerede mange udendørs hjertestartere i og omkring Vojens. Vi afventer et evt. behov for
anskaffelse af flere hjertestartere og konkrete ansøgninger herom.
Bilag: Liste over tilgængelige hjertestartere døgnet rundt.

7.
min.)

Ansøgning fra Styregruppen for Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (10

Sagsfremstilling:
(Aktivitetsgruppen) Styregruppen for Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter ønsker at opføre en tilbygning til
den del af den nedlagte skole, som gruppen driver som lokalt kultur- og fritidscenter. Tilbygningen skal
indeholde bade- og omklædningsrum (117 m2) og en multihal (557 m2).
Størstedelen af den nedlagte skole er solgt til anden side, gymnastiksalen er ombygget og de hertil hørende
nedslidte bade- og omklædningsrum skal nedrives af den nye ejer. Desuden vil Flyvestation Skrydstrups
idrætshal på sigt (anskaffelse af nye kampfly m.v.) ikke længere være til rådighed for foreningerne i
Skrydstrup som hidtil.
Foreningslivet i Skrydstrup er derfor udfordret af manglen på indendørs faciliteter.
I den foreløbige tidsplan regnes med, at byggeriet kan indvies i foråret 2020.
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De samlede anlægsudgifter er anslået til 5,7 mio. kr., hvoraf foreløbig 460.000 kr. er finansieret. Resten
søges skaffet via fundraising.
Styregruppen søger om et bidrag på mindst 100.000 kr. fra Forum Vojens.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Forum Vojens bevilger 100.000 kr. til projektet, såfremt der opnås finansiering af den resterende del af
projektet. Der gøres status på projektet 31-10-2019 for at se om bevillingen skal fastholdes.
Bilag: Ansøgning fra Skrydstrup Kultur og Fritidscenter

8.

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.
Beslutning:
Evt. udmelding om kælkebakken, når der har været planlægningsmøde (afholdes 16-11-2018).

9.

Evt.
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Bilag
Pkt. 3

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26
6100 Haderslev
Vojens den xx. november 2018.

Ansøgning om overførsel af restbevilling fra 2018 til 2019.
Inden vi ser os om, skifter kalenderen til 2019, og Forum Vojens har igen i år arbejdet ihærdigt med at leve
op til foreningens målsætning om at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og
bosætningsby.
Haderslev Kommune har i den forbindelse ydet en stor støtte til formålet i kraft af 3 bevillinger til
foreningen på henholdsvis 900.000 i 2016, 1.200.000 kr. i 2017 og yderligere 600.000 kr. i 2018. Forum
Vojens er taknemmelig – både for denne økonomiske støtte og for at have fået stillet en værdifuld
medarbejder (Kai Wisnewski) til rådighed som bindeled mellem foreningen og kommunen. Det er
afgørende for de resultater, vi har opnået.
Også i 2018 har vi oplevet, hvordan det kræver et langt sejt træk – og dermed tid – at realisere gode
projekter ved frivillig indsats. Ikke mindst, når mange parter (f.eks. kommune, Banedanmark, Politi,
vejmyndigheder, Naturstyrelsen…) er involveret og skal give deres tilslutning, før vi kan handle. Det stiller
store krav til frivilliges tålmodighed – og for frivillige er resultater nu engang den bedste motivationsfaktor!
I løbet af de ca. 3 år, hvor Forum Vojens har eksisteret, har foreningen igangsat eller støttet en række
initiativer til gavn for borgerne i lokalområdet. Det sker fortsat i vid udstrækning med udgangspunkt i det
kommunalt nedsatte §17, stk. 4 udvalg, der stod fadder til VisionVojens-rapporten fra 2015.
Forum Vojens er nødt til at arbejde langsigtet for at få mest muligt ud af den kommunale bevilling. Det
gælder også, når vi forsøger at få pengene til at yngle via fondsansøgninger, hvor der stilles store krav til
kvaliteten af projektbeskrivelser. Til gengæld giver et grundigt forarbejde også de bedste resultater.
Når der kan gå lang tid fra projektidé til realisering, er vi nødt til at arbejde med en flerårig økonomi, hvor
der kan være store afvigelser mellem bevilgede/disponerede og slutfakturerede/forbrugte midler.
Restbevillingen på kr. xxxxxxxxx er øremærket til henholdsvis kort- og langsigtede projekter, og de
forventes anvendt til borgernære og synlige projekter. Men restbevillingen er langt fra nok til at
imødekomme de planer der er lavet i forbindelse med helhedsplanen for halområdet, masterplanen for
Vojens midtby m.v. Derfor har vi også brug for at kunne spare sammen over flere regnskabsår.
I forlængelse af ovenstående ansøger Forum Vojens hermed Haderslev Kommune om, at foreningens
ubrugte driftsmidler fra 2018 (forventet ca. xxxxxxxxx kr.) overføres til 2019.
Venlig hilsen

_________________________
Karl Posselt, formand
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Forum Vojens - budgetstatus pr. 06-11-2018
Rådighedsbeløb, budget 2018
1.662.000
Post
Disponeret Aktuelt forbrug
Driftsbudget A-holdet
20.000
0
Udsmykning af mur, Danmarksgade
30.000
30.000
Kælkebakken, rekreativt område
20.000
0
Toilet v. shelter-område
150.000
0
Oplevelsesporten/viadukten
400.000
175.000
Multihal og omklædning Skrydstrup
100.000
0
Banegårdsprojektet
200.000
0
Projektarbejde Vojenshallerne
70.000
65.000
Infrastrukturgruppe – opstart og drift
50.000
0
Infrastrukturgruppe – stiprojekt
300.000
0
Ege Fitness
40.000
40.000
Udsigtsplads (Masterplan midtby)
50.000
0
Vojens.dk
10.000
1.743
Reception m.v.
0
405
Indretning af lokaler Forum Vojens
20.000
880
Hundeskov
47.000
0
Ikke disponeret/forbrugt
155.000
1.348.972
1.662.000
1.662.000
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Pkt. 4
Vojens, den xx november 2018.
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev

Input til Haderslev Kommunes anlægsbudget for 2020.
Forum Vojens har ikke hidtil været tilstrækkelig opmærksom på, hvor tidligt man skal være ude for at få
medindflydelse på Haderslev Kommunes budget for det kommende år. Budgettet for 2019 er på plads, men
vi vil gerne vise rettidig omhu ved allerede nu at bidrage med input til anlægsbudgettet for 2020 ud fra
følgende forslag til procedure:

Prioriteringsfase

Vurderingsfase

Budgetfase

Anlægsfase

•Borgerforeningen prioriterer hvilke projekter der ønskes inddraget i budgetprocessen
•Prioriteringen fremsendes til HK * senest i november

•Borgerforening og HK samarbejder om skitseprojekt og prisoverslag **/ HK foretager faglig
vurdering / afklaring af evt. samfinansiering, november til december
•HK udarbejder indstilling/orientering til politisk udvalg i perioden december til februar

•HK sikrer at projekterne inddrages i den årlige budgetproces for det efterfølgende års anlægsønsker
og udfylder C2 skema - marts/april
•Budgetprocessen strækker sig typisk fra marts/april til oktober - HK orienterer borgerforeningen om
resultatet af budget vedtagelsen

• HK udarbejder detailprojekt i perioden fra november til januar og fører tilsyn med projektets
realisering i perioden fra marts til november - borgerforeningerne inddrages i relevant omfang

Her er de projekter, Forum Vojens prioriterer, og som ikke alene kan finansieres af foreningen.
Vi konstaterer, at der i 2019 er afsat 3.625.000 kr. på anlæg til Byfornyelse af centerbyer
(Økonomiudvalget) samt en pulje til Byfornyelse/Landsbyfornyelse på 1.143.000 kr. (UPM). Det er meget
lidt, hvis både Gram, Vojens og landsbyerne skal tilgodeses. Men måske ligger der flere midler andre steder
på anlægsbudgettet. Under alle omstændigheder er det projekt, Forum Vojens prioriterer allerhøjest, en
fornyelse af Banegårdspladsen.
1. Odins Plads, 6500 Vojens (4.200.000 kr.)
Odins Plads er ikke alene en plads i Vojens. Den er for besøgende ankomsten til Haderslev Kommune og
derfor et afgørende førsteindtryk af kommunen. Pladsen fremstår ikke attraktiv og er måske også årsagen
til, at der ikke er private investorer til de ”forladte” bygninger på stedet – det tidligere posthus og
stationsbygningen.
Haderslev Kommune har med bidrag fra Forum Vojens fået udarbejdet et skitseprojekt og beregnet en
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overslagspris, og projektet indgik i budgetprocessen for 2019. Vi er ikke klar over, om det realiseres i 2019,
men Forum Vojens er indstillet på i givet fald at være med til at finansiere ”den grønne del” af projektet.
Budgetskema C2 er vedlagt i dette dokument.

Banegårdspladsen i
Vojens-C2-budgetskema.docx

2. Helhedsplan for halområdet 2017-47 (300 arbejdstimer)
Under denne overskrift har Forum Vojens været initiativtager til udarbejdelsen af en interessentrapport,
der kræver bearbejdelse i forvaltningen for at kunne bruges som masterplan for fremtidig udvikling af
området. Det er anslået, at der skal bruges ca. 300 arbejdstimer på opgaven. Vi håber, at denne
forvaltningsopgave kan løses i løbet af 2019.
Terapibassin (15-20 mio. kr.): Et delprojekt i helhedsplanen er et terapibassin, som Forum Vojens har fået
udarbejdet og i fællesskab med Vojenshallernes bestyrelse har indsendt til budgetbehandlingen for 2019.
Kommunen har herefter afsat 500.000 kr. til belysning af behov og muligheder for ”svømmefaciliteter” i
kommunen – med udsigt til 30 mio. kr. i 3 budgetår fra 2022.
3. Infrastruktur
Underføring fra Odins Plads til Rosenallé: Vojens by er delt af jernbanen. Derfor er Forum Vojens meget
opmærksom på muligheder for at skabe bedre sammenhæng mellem øst og vest. Der er i forvejen en
undergang på stedet, men den består af trapper og et 90 graders knæk på Rosenallé-siden. Det reducerer
funktionaliteten. Forum Vojens foreslår, at passagen rettes ud og at trappetrinene afløses af en blød bue i
bunden af tunnelen, så den også kan bruges af f.eks. cykler, barnevogne, kørestole og el-scootere. Forum
Vojens kender ikke prisen på en sådan ændring, men den vil betyde meget for mange borgere og rejsende.
4. Udvikling af motorsporten
Hvis Haderslev Kommune har en intention om at fastholde og udvikle Vojens som motorsportsby, vil Forum
Vojens opfordre kommunen til via driftsbudgettet at projektansætte en medarbejder, der kan drive
processen fremad og udvikle et professionelt set-up i området på Tingvej, hvor GoKart og Speedway i
forvejen er placeret. 1 årsværk fordelt over 2 budgetår kunne være et bud.
Ovenstående er de p.t. højest prioriterede forslag fra Forum Vojens. Derudover har foreningen en række
ønsker, som enten hører under den almindelige kommunale drift, eller som vi håber selv at kunne
finansiere og realisere. Den oprindelige VisionVojens rapport fra 2015 indeholder naturligvis mange flere
gode (og dyre) forslag, men vi har forståelse for, at kommunen bl.a. er bundet af aftaler mellem KL og
Regeringen.
Venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for

_________________________
Karl Posselt
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Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens
Tlf.: 7454 3423 eller 2392 0369
Mail: posseltkarl@gmail.com
_________________________
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Pkt. 5 – placering af Hundeskoven
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Pkt. 6

Liste over tilgængelige udendørs hjertestartere i Vojens og omegn

Jegerup Fritidscenter, Bygaden 18, Jegerup
Vojens Kirkekontor, Østerled 2, Vojens
Lagoniskolen Ungeunivers, Østergade 34, Vojens
Flyvestation Skrydstrup. Lilholtvej 2, Vojens
Uldallund, Uldallundvej 6, Vojens
Lagoniskolen Børneunivers, Unionvej 4, Vojens
VBI, Overbæksvej 5, Vojens
VAB, Fuglehaven 24, Vojens
Sundhedscentret, Rådhuscentret, Vojens
Bregnbjerglunden Plejecenter, Julius Nielsens vej 33, Vojens
Gram Commerciel A/S, Metalparken 23, Vojens
3F, Allegade 33, Vojens
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