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Bestyrelsesmøde 8. januar 2019 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:20 

Dagsorden 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Ditte O’Neill 

 Anne-Marie Hundebøl 

Jerry Freund 

 Solveig Larsen 

 Kurt Hansen 

 Randi Kæstrup Jensen  

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Torben Skødt (deltog under punkt 1 og 2)  

Afbud: Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

  Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Infrastrukturgruppen (30 min). 
Sagsfremstilling: 

Som opfølgning på bestyrelsesmøde den 6.november 2018 deltager Torben Skødt med et oplæg om opstart 

af arbejdet i Infrastrukturgruppen, herunder planlægning af projekter. Der fokuseres i første omgang på 

stisystemer.  

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter det videre arbejde i Infrastrukturgruppen, med udgangspunkt i Torbens oplæg. 

Beslutning: 

Torben Skødt igangsætter processen med indsamling af kortmateriale og indkalder til opstartsmøde med 

henblik på udarbejdelse af materiale, som grundlag for opstart og prioritering af projekter. I projektgruppen 

deltager, udover Torben Skødt og Kurt Hansen, repræsentanter fra Jegerup Landsbyforening.   

2. Egne lokaler (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Med stor indsats fra frivillige er Forum Vojens nu klar til at flytte ind i de lokaler, foreningen har fået stillet 

til rådighed i Danmarksgade 81. 

Den fysiske adresse giver mulighed for større synlighed over for borgerne, et fast mødested, regelmæssig 

kontor-/åbningstid, opbevaringsplads osv. – og bidrager med yderligere aktivitet i det kommunalt drevne 

hus. 

Efter afslutning af den igangværende nedrivning af Danmarksgade 6 vil forhuset i nr. 8 desuden blive endnu 

mere synligt end hidtil, selv om det ikke ligger på hovedgaden. 

Praktiske forhold. Hvad mangler? Markering af indflytning. Bemanding. Yderligere ideer… 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter og beslutter konkrete initiativer til udnyttelse af de nye muligheder. 

Beslutning: 

Det offentliggøres at Forum Vojens nu har egne lokaler, sammen med kontaktoplysninger med mulighed 

for at aftale træffetid med repræsentanter fra bestyrelsen. 

Den økonomiske ramme for istandsættelse og inventar udvides til 30.000 kr. 

3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min). 
Sagsfremstilling: 
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Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter 

Oplevelsesporten/Viadukten 
Kælkebakken 
Fremtidigt samarbejde med Haderslev Kommune 
Underføring mellem Odins Plads og Rosenallé 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

4. Økonomi (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

5. Affaldsindsamling 31-03-2019 (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings (og partneres) årlige indsamling af affald i 

naturen. Indsamlingen afholdes hvert år en søndag i løbet af foråret, hvor mange tusinde danskere frivilligt 

giver naturen en hånd. Indsamlingen foregår i år søndag den 31-03-2019. Der er tydelige PR-mæssige 

fordele ved at gennemføre indsamlingen som en landsdækkende kampagne. 

I Vojens har Jesper Skov – med støtte fra Forum Vojens og lokale sponsorer – de sidste 2 år organiseret og 

gennemført indsamlingen. Jesper er imidlertid flyttet fra byen og har opfordret Forum Vojens til at 

videreføre initiativet. 

Det kan i praksis foregå på den måde, at foreningen via hjemmesiden https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 

opretter en Vojens-indsamling og inviterer folk lokalt til at deltage. Man kan få affaldssække fra DN, og 

bagefter kan man registrere indsamlingsmængden online. 

Indstilling: 

Forum Vojens påtager sig at organisere og gennemføre arrangementet 2019.  

Beslutning: 

Karl Posselt undersøger om affaldsindsamlingen er en opgave for A-holdet. 

Bilag: Yderligere oplysninger om indsamlingen på https://www.affaldsindsamlingen.dk/   

 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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6. Årsmøde 21. marts 2019 (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens årsmøde afholdes den 21-03-2019 - planlægning af årsmødet skal igangsættes.  

I ulige år vælges 3 kandidater for en 2-årig periode. Der skal herudover vælges et medlem for ét år, idet 1.-

suppleant er indtrådt i bestyrelsen siden sidste årsmøde.  

Der skal desuden, for en 1-årig periode, vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. 

Planlægningen af årsmødet indebærer bl.a. evt. invitation af foredragsholder/inspirator, samt overvejelser 

omkring kommunikation og presse. 

Indstilling:  

Det afklares om der er medlemmer der ikke genopstiller. 

Der indkaldes til mødet med varsel senest torsdag den 28. februar, via annonce i Ugeavisen MidtSyd samt 

med indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside (vojens.dk) og Facebook-side. Det drøftes, om der skal 

yderligere kommunikation til, for at få flere til at møde op. 

Bestyrelsen overvejer mulige foredragsholdere og drøfter i øvrigt mødets forløb.  

Beslutning: 

Jerry Freund genopstiller ikke.  

Karl Posselt tager kontakt til Jacob Olsen som potentiel oplægsholder.  

Opfølgning: Jacob Olsen har takket ja, til at holde oplæg til årsmødet. Mødet holdes Frøs Arena. 

7. 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 kommunikeres løbende ud, når det er relevant, om: 

Underføring mellem Odins Plads og Rosenallé  
Egne lokaler  
Kælkebakken 
Oplevelsesporten. 
 

8. Evt. 
 


