Bestyrelsesmøde

10. april 2019

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

21:10
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Karl Posselt
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Anne-Marie Hundebøl
René Holm - suppleant
Finn Lykkeskov – byrådsmedlem

Afbud:

Lisa Nielsen - suppleant
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1.

Konstituering (10 min.)

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen skal konstituere sig efter årsmødet. Poster som skal fordeles: formand, næstformand, kasserer,
sekretær.
Indstilling:
Det indstilles at:




Karl Posselt fortsætter som formand.
Ditte O’Neill fortsætter som næstformand med sekretærfunktion
Anne-Marie Hundebøl fortsætter som kasserer

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

2.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (35 min).

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
Friluftsgruppen
Viadukten
Kælkebakken
Møde med Haderslev Erhvervsråd (HER), Vojens Handels- og Erhvervsklub og Høttenetværket
Julebelysning og strøm i Rådhuscentret
Underføring under jernbanen. Dialog med Banedanmark og Haderslev Kommune om underføring
Affaldsindsamling den 31-03-2019
Status på anlæg 2019 (Haderslev Kommune) – se
http://polweb.haderslev.dk/showFile.aspx?docSysId=55841&file=13075_6366692&fusionid=6366690&web
=2#9
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

3.

Mødeplan frem til næste årsmøde (10 min).

Sagsfremstilling:
Mødeplan for det kommende år, frem til næste årsmøde i marts 2020, skal fastlægges. Der lægges op til 6-8
møder. Forslag:


onsdag den 12. juni 2019 kl. 19
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mandag den 12. august 2019 kl. 19
torsdag den 26. september 2019 kl. 19
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19
tirsdag den 10. december 2019 kl. 19
onsdag den 22. januar 2020 kl. 19
torsdag den 5. marts 2020 kl. 19
Årsmøde torsdag den 19. marts 2020 kl. 19

Indstilling:
Mødeplanen drøftes, justeres om nødvendigt og godkendes.
Beslutning:
Onsdag den 12/6 2019 flyttes til tirsdag den 11/6 2019.
Onsdag den 30/10 2019 flyttes til onsdag den 23/10 2019.
Onsdag den 22/1 2020 rykkes til onsdag den 15/1 2020.

4.

Ansøgning om etablering af strøm på Høttepladsen (15 min.)

Sagsfremstilling:
Høttekomitéen under VBI søger om en bevilling til etablering af permanent strøm på Høttepladsen – dvs.
tavler, kabler mm. samt sikring af anlægget.
Formålet er at opnå en lettere adgang til strøm på Høtte Pladsen, således at brugere af pladsen kan få
strøm uden selv at skulle etablere og demontere, hver gang der er behov for strøm.
Alle, der bruger - eller gerne vil bruge - Høttepladsen, skal kunne få adgang. Ud over Høtte benyttes
pladsen p.t. i løbet af året til Juletræssalg, Cirkus, biltræf mm.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Bestyrelsen er positiv indstillet overfor en bevilling til permanent installation, under forudsætning af at den
kan benyttes af alle. Vi imødeser en mere konkret ansøgning, hvor økonomi samt overvejelser omkring
ejerskab, driftsansvar og administration af forbruget er indeholdt.
Det skal desuden undersøges, om der er udsigt til at Høttepladsen skal anvendes til andre, mere
permanente formål, som udelukker den anvendelse pladsen har i dag.
Bilag: Ansøgning-strøm på høttepladsen.
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5.

Masterplan for halområdet (15 min.)

Sagsfremstilling:
Forum Vojens fremsendte i sommeren 2016 en helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens til
Udvalget for Plan og Miljø. Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 8. august 2016 at igangsætte
udarbejdelse af en masterplan, men der blev ikke afsat midler til dette. Serviceområdet hjemtog et tilbud
på ekstern hjælp til udarbejdelse af en masterplan, svarende til ca. 150.000 kr.
Udvalget for Plan og Miljø har efterfølgende anmodet Udvalget for Kultur og Fritid om at foretage en
indledende behandling af ønsket om en masterplan om udvikling af halområdet. Kultur, Fritid og
Landdistrikter har i efteråret 2018 været i dialog med Forum Vojens, og sagen har også været behandlet i
Vojens Hallernes bestyrelse, hvor en prioritering af helhedsplanens enkelte elementer er drøftet.
I forlængelse af dette kan anføres, at ønsket om et varmtvand bassin er medtaget under kommissoriet for
styregruppen vedrørende ”Svømmefaciliteter i Haderslev”, og at belysning og befæstninger bag Frøs Arena
igangsættes i foråret 2019.
Forum Vojens ønsker fortsat, at der skal udarbejdes en masterplan for området, og at denne skal indeholde
en konkretisering af de enkelte projektforslag, en vurdering af de praktisk realisable projekter og
delprojekter, en rækkefølge/mulig prioritering samt økonomiske beregninger på planens samlede økonomi
Økonomiudvalget har den 18. marts behandlet Forum Vojens’ henvendelse om finansiering af udarbejdelse
af masterplanen. Tilbagemeldingen fra Økonomiudvalget er, at såfremt Forum Vojens fortsat ønsker at
prioritere en masterplan, skal finansieringen hertil findes inden for Forum Vojens’ eget budget.
Selve beslutningen fra mødet:
”Økonomiudvalget opfordrer Forum Vojens til at vurdere, om man vil prioritere udarbejdelse af masterplan
inden for Forum Vojens egne økonomiske rammer”.
Vojenshallerne har ikke umiddelbart en holdning til, hvorvidt der er behov for at udfærdige en masterplan,
men ser gerne, at der sættes fokus på sundhedsoplægget og delprojekter i helhedsplanen, herunder
omkring terapibassinet og streetaktiviteter foran hallerne (i respekt for behovet for tilkørselsforhold og
parkeringspladser).
I.f.t. overvejelserne omkring placeringen af et nyt svømmestadion i Haderslev Kommune har Vojenshallerne
tilkendegivet på alle kritiske parametre at være i besiddelse af erfaringen med at drifte et sådant anlæg –
herunder også mht. afviklingen af store stævner mv. - såfremt man politisk måtte beslutte at placere det i
forbindelse med Vojens Svømmehal.
På grundlag af sagsforløbet siden 2016 vurderer Forum Vojens, at der p.t. hverken er politisk vilje eller
kommunal økonomi til at realisere de planer og delprojekter, en Masterplan ville pege på som realisable.
Indstilling:
Forum Vojens afsætter ikke på nuværende tidspunkt midler til udarbejdelse af en Masterplan for
halområdet.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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Bilag: Økonomiudvalgets behandling af sagen (18-03-2019)
http://polweb.haderslev.dk/showFile.aspx?docSysId=55841&file=13075_6366692&fusionid=6366690&web
=2#16

6.

Møde med ny landdistriktskoordinator (15 min)

Sagsfremstilling:
Haderslev Kommune har ansat en Landdistriktskoordinator, der bl.a. skal være ny kontaktperson mellem
Forum Vojens og Haderslev Kommune. Overdragelsen af rollen som kontaktperson vil ske internt pr. 1. maj
2019. Forum Vojens´ hidtidige kontaktperson vil tage initiativ til et møde i løbet af april måned, hvor Forum
Vojens får lejlighed til at møde Landdistriktskoordinatoren og drøfte løst og fast - herunder gensidige
forventninger til samarbejdet.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter Forum Vojens´ forventninger til samarbejdet.
Beslutning:
Bestyrelsen forventer at det hidtidige serviceniveau opretholdes. Det forventes at
landdistriktskoordinatoren er bindeled mellem Forum Vojens og Haderslev Kommune, herunder især
kontakten til Plan & Miljø, hvor vi har brug for at koordinatoren bidrager til at opretholde flow i
igangværende projekter og til opstart af nye.
Det forventes desuden at landdistriktskoordinatoren deltager i bestyrelsesmøder, i det omfang det er
muligt.
Det skal afklares, hvor mange timer der er afsat til kontakten med Forum Vojens.
Karl Posselt udarbejder en liste med opgaver og forventninger, som medtages til mødet med den nye
koordinator.

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:
Intet at udmelde.

8.

Evt. (10 min.)

Reception i Vojens Speedway Center 3. maj 2019 kl. 13-17 for at markere generationsskifte. Kurt Hansen og
Solveig Larsen deltager.
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Bilag punkt 4
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn Vojens Høtte – Høtte Kommiteen
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Strøm på Høttepladsen – permanent strøm til brug under afviklingen af Vojens
Høtte og alle andre typer aktiviteter på Høtte Pladsen.

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Vi vil gerne opnå en lettere tilgang til strøm på Høtte Pladsen, således at brugere
af pladsen kan få strøm uden selv at skulle etablere og demonterer dette, når der
er behov for strøm.
Ud over Høtte benyttes pladsen til Juletræssalg, Cirkus, biltræf mm.

Deltagere og organisering
Formand/talsmand Jens Friis Felber
Mail
Øvrige deltagere og organisering
Høtte kommiteen under VBI

Tlf

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Alle der bruger eller gerne vil bruge Høtte Pladsen. Herunder Vojens Høtte.

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Økonomi til etablering af tavler, kabler mm. samt sikring af anlægget.
Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

26-03-2019
6500 Vojens

Navn

Jens Friis Felber
Tlf
6

