Bestyrelsesmøde
Hotel Vojens
Start kl.

13. december 2018

18:00

Slut kl.

21:00

Referat
Mødeleder:

Karl Posselt

Deltagere:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
Jerry Freund
Solveig Larsen
Kurt Hansen
Randi Kæstrup Jensen
Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen

Afbud:

Lisa Nielsen
Preben Holmberg – byrådsmedlem
Marie Skødt – byrådsmedlem
Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Referent:

Ditte O’Neill
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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
Kælkebakken
Helhedsplan for halområdet
Underføring mellem Odins Plads og Rosenallé
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.
Solveig Larsen tager kontakt til SE Vækstfonden for at få en kvalificeret begrundelse for afslag på
ansøgning.
Bilag: Afslag fra SE Vækstfonden.

2.

Økonomi (10 min).

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

3.

Fremtidigt samarbejde med Haderslev Kommune (15 min.)

Sagsfremstilling:
Nyt punkt på dagsordenen, medtaget inden mødestart på grundlag af mail fra Haderslev Kommune d.d.
Vi kan forvente at der fremadrettet, formentlig er afsat færre ressourcer i forhold til fast kontakt til
kommunen, herunder mødedeltagelse.
Der er desuden overvejelser omkring Vojens’ status som Centerby.
Beslutning:
Forum Vojens sender svar til Haderslev Kommune for at opponere mod de varslede ændringer.
Der tages kontakt til Vision Gram med henblik på en fælles, koordineret tilbagemelding til Haderslev
Kommune
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4.

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:
Når tidsplan for oplevelsesporten og planen for kælkebakken er på plads, kommunikeres der ud om
projekterne.

5.

Evt.

Blå afmærkning ved Billundsøerne
Høtte-netværk 50-års jubilæum samt netværksmøder i 2019.
Julebelysning
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Bilag pkt. 1
Kære Ditte O’Neill

Vi må desværre meddele, at bestyrelsen for SE Vækstpulje på sit møde den 20. november
2018 besluttede at give afslag på ansøgningen til ovennævnte projekt.

Som udgangspunkt er det bestyrelsens vurdering, at ansøgningen ligger inden for rammerne
af formålet for SE Vækstpulje, men ud fra en samlet vurdering af de mange ansøgninger, vi
har modtaget, og med udgangspunkt i den økonomiske ramme, der er til rådighed, kan vi
desværre ikke imødekomme jeres ansøgning i denne omgang.

Vi ønsker jer fortsat held og lykke med gennemførelse af projektet; har I yderligere
spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Steen Thomsen på XXX@se.dk, telefon
XXXXXXXX.

Med venlig hilsen
Susanne Theils
Seniorkoordinator

Edison Park 1
6715 Esbjerg N
+45 7011 5000 | se.dk
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