
 
 

1 
 

Bestyrelsesmøde 6. februar 2019 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:00 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Ditte O’Neill 

 Anne-Marie Hundebøl 

 Solveig Larsen 

 Kurt Hansen 

 Randi Kæstrup Jensen  

 Lisa Nielsen - suppleant  

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Afbud: Jerry Freund 

 Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

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 

Oplevelsesporten/Viadukten 
Infrastrukturgruppen 
Egne lokaler – træffetid 
Affaldsindsamling 
Årsmøde 
Underføring mellem Odins Plads og Rosenallé 
Fremtidigt samarbejde med Haderslev Kommune 
Kommunikation 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

2. Økonomi (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

3. Henvendelse vedr. Trekanten (10 min). 
Sagsfremstilling: 

En ejendomsmægler er i dialog med potentielle udviklere af området med ejendommene Trekanten 1-3, 

hvor der p.t. ikke er aktivitet. Forudsætningen for genaktivering er, at der også kan etableres en 

dagligvareforretning for at skabe den nødvendige trafik i området. En dagligvareforretning i området 

forventes at kunne trække yderligere forretninger til. Det kræver imidlertid en ny lokalplan. Lokalplan nr. 

12-30 for området ”Trekanten” i Vojens by siger bl.a.: ”Der må inden for delområdet ikke drives handel 

med dagligvarer”. 

ICP har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Haderslev kommune i 2016 (se link under Bilag). 

Initiativtageren har bedt Forum Vojens om at bakke op om planerne ud fra en forventning om, at 

foreningens holdning vil være af betydning for muligheden for at få kommunen til at lave en ny lokalplan. 

Indstilling: 

Henvendelsen drøftes og besvares.  

Beslutning: 
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Forum Vojens kan ikke støtte en ændring af lokalplanen, idet vi er interesseret i at samle byen og ikke at 

sprede detailhandlen til et tredje område. Forum Vojens ser området ved Trekanten som et fritidsområde i 

fremtiden, jf. helhedsplanen for halområdet. 

Bilag:  Haderslev Kommune Detailhandelsanalyse 30. juni 2016: 

https://www.haderslev.dk/files/12962/Detailhandelsanalyse.pdf.pdf  

 

4. Årsmødet den 21-03-2019 (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Lokalereservering og aftale med oplægsholder er på plads. Der udestår en række opgaver som annonce, 

aftale med dirigent, udarbejdelse af materiale til PowerPoint, registreringsblanketter og stemmesedler 

samt bestyrelsesberetning. 

Indstilling:  

Formand og næstformand/sekretær er tovholdere på arrangementet. 

Bestyrelsen bidrager med input til beretningen, som derefter sammenskrives af formanden og forelægges 

til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Ditte O’Neill sørger for registreringsblanketter, stemmesedler m.m. og tager kontakt til Erik Berg/Stephan 

Berg med henblik på deltagelse som dirigent. 

Anne-Marie Hundebøl udarbejder regnskabsoversigt og PowerPoint til fremvisning af regnskab. 

5. 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: 

Udmelding om årsmødet. 

Underføring mellem Odins Plads og Rosenallé, hvis vi får godkendelse hos Banedanmark 

Egne lokaler efter opsætning af skilt. 

6. Evt. (10 min.) 
Julebelysning, møde med Handelsstandsforeningen 13. februar 2019. 

Træfældning ved Billundsøerne. 

Den Grønne café. 

Fokus på bosætning og tiltrækning af borgere. 

https://www.haderslev.dk/files/12962/Detailhandelsanalyse.pdf.pdf

