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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (35 min).

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
- Møde med landdistriktskoordinator 21-05-2019
- Maleri på mur ved Danmarksgade 8
- Status vedr. Kælkebakken
- Høttenetværk, programannonce
- Udstillingsvindue i Danmarksgade 6-8
- Deltagelse i B43-jubilæum/indflytning 07-06-2019
- Transportmuligheder i landdistrikterne, arrangement i Over Jerstal 12-06-2019 kl. 19
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Godkendt.

2.

Økonomi (5 min).

Sagsfremstilling:
Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler.
Indstilling:
Orientering tages til efterretning.
Beslutning:
- Orienteringen taget til efterretning.
- Anmodning om udbetaling af Forum Vojens´ tilsagn om 100.000 kr. til byggeri af omklædning og
badefaciliteter ved Skrydstrup Kultur og Fritidscenter blev godkendt.

3.

Masterplan for Vojens midtby (10 min).

Sagsfremstilling:
Forum Vojens arbejder fortsat på realisering af en række projekter fra Masterplanen (2017). Projekt
Oplevelsesport er (næsten) ved vejs ende. Opgradering af Banegårdspladsen kommer i spil, når kommunen
skal behandle anlægsbudgettet for 2020/21. Forslaget om at gøre området foran Østergadecentret
grønnere arbejdes der p.t. med i kommunens forvaltning, og mulighederne for at lave en udsigtsplads
mellem LIDL og hovedgaden overvejes p.t. hos kommunens vejafdeling.
Forum Vojens har tidligere over for Haderslev Kommune tilkendegivet støtte til et samarbejde om
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finansiering af disse projekter, således at FV fortrinsvis bidrager med økonomi til de ”grønne”/rekreative
dele af planerne.
Indstilling:
- De tidligere afsatte rammebeløb til Banegårdsprojektet (200.000 kr.) og Udsigtspladsen (50.000 kr.)
reserveres fortsat til formålene.
- Til Østergadeprojektet afsætter Forum Vojens et rammebeløb på 200.000 kr.
Rammebeløbenes størrelse tages op til fornyet overvejelse, når de samlede udgifter til projekterne er
beregnet.
Beslutning:
Godkendt.

4.

Bosætning i Vojens (25 min.)

Sagsfremstilling:
I håb/forventning om at tiltrække nye borgere har Haderslev Kommune oprettet internetportalen
flyttilhaderslev.dk. På undersiden https://flyttilhaderslev.dk/om-kommunen/ kan man læse om boliger og
byggegrunde til salg samt finde links til boliger hos boligselskaberne.
Vojens er ikke særlig synlig i omtalen af kommunen, og der planlægges p.t. mange nye boliger – både af
boligselskaber og private investorer – i Haderslev by.
Hvordan ser situationen ud i Vojens:
- eksisterende boligformer i Vojens (ejerboliger, grunde, almennyttige og private lejeboliger)
- nuværende og fremtidige behov – herunder demografisk udvikling
- igangværende projekter
- nye ønsker/projekter
- boformer og fællesskaber. Boliger, der modvirker ensomhed
- markedsføring af Vojens som bosætningsby – herunder ønsker til flyttilhaderslev.dk
- kan Forum Vojens være med til at fremme lokal bosætning – herunder udvikle projekter, der kan generere
eksterne udviklingsmidler
Indstilling:
Det foreslås, at bestyrelsen drøfter bosætning i Vojens i bred forstand.
Beslutning:
Drøftet på grundlag af oplæg fra Lisa Nielsen.
- Vigtigt at reagere, hvis der opstår ”tomgangslejligheder”, men behov for forskellige boligtyper og placering i takt med den demografiske udvikling.
- FV bakker op om ”grøn mobilitet”, der på sigt f.eks. kan resultere i en førerløs, eldrevet, lille bybus.
- FV prøver sammen med B43 m.fl. at bygge videre på erfaringerne med eksterne samarbejdspartnere fra
B43´s ”fællesskabsprojekt”.
- FV foretager en kritisk gennemgang af indholdet på https://flyttilhaderslev.dk/ og indsender forslag til
forbedringer.
3

5.

Ansøgning om fast elinstallation i Rådhuscentret (10 min.)

Sagsfremstilling:
Aktivitetsgruppe for elinstallation i Rådhuscentret søger i samarbejde med Vojens Handelsstandsforening,
om finansiering af fast elinstallation i Rådhuscentret, som skal bruges ved arrangementer i centret, til
glæde for borgere i Vojens og omegn. Der søges om finansiering til indkøb og montering af el-stander.
Som det er i dag, er afholdelse af arrangementer med behov for strøm, afhængige af, at der er åbne
butikker, der har mulighed for at stille strøm til rådighed.
Foreløbigt overslag for indkøb og installation af el-stander er på 100.000 kr.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på 100.000 kr. til formålet.
Bilag: Ansøgning – fast elinstallation.

6.

Ansøgning vedr. julebelysning (10 min)

Sagsfremstilling:
Aktivitetsgruppe for julebelysning i Vojens by søger, i samarbejde med Vojens Handelsstandsforening, om
tilskud til indkøb og montering af nye LED-lys til byens julebelysning. Den eksisterende julebelysning
trænger til en opgradering for forskønnelse af Vojens by i juletiden, til glæde for borgere og besøgene.
Foreløbigt overslag for indkøb og montering af nyt LED-lys på stjernerne er på 120.000 kr. Der ansøges om
50% medfinansiering fra Forum Vojens.
Indstilling:
Ansøgningen drøftes.
Beslutning:
Ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på 60.000 kr. til formålet.
Bilag: Ansøgning – julebelysning i Vojens.

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:
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Det drøftes og besluttes, hvilke områder der efter dette møde skal kommunikeres ud.
Beslutning:
Der informeres om kommende projekter – herunder strøm i Rådhuscentret, julebelysning og FVs ønske om
kommunal markedsføring af bosætningsmuligheder – ikke alene i Haderslev by.

8.

Evt. (10 min.)

- Vedligeholdelse af inventar og plantekummer i Rådhuscentret.
- Facebook-info om, at KFUM´s sociale arbejde rykker ind i Stationsbygningen undersøges nærmere.
- FV har modtaget tilbud om produktion af turismevideo fra SpotOnStudios ApS. Går ikke videre med sagen
på nuværende tidspunkt.
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Bilag punkt 5
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn Fast elinstallation
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Der ønskes opsætning af fast elinstallation i Rådhuscentret til brug for
arrangementer i centret

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Mulighed for at afholde arrangementer i Rådhuscentret

Deltagere og organisering
Formand/talsmand Anne-Marie Hundebøl
Mail
Øvrige deltagere og organisering
Vojens Handelsstandsforening

Tlf

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Alle borgere i Vojens by og omegn

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Foreløbig overslag total 100.000 kr.
Indkøb og montering af elstander
Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

07.06.2019 Navn
Vojens

Anne-Marie Hundebøl
Tlf
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Bilag punkt 6
ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER
Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk.

Aktivitetsgruppens navn Julebelysning i Vojens by
Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med)
Der ønskes opsætning af de eksisterende julelys med nye ledlys, så der er en
ensartet belysning og udsender et hvidt lys

Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå)
Forskønnelse af Vojens By

Deltagere og organisering
Formand/talsmand Carsten Feidenhansl
Mail
Øvrige deltagere og organisering
Vojens Handelsstandsforening

Tlf

Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne)
Alle borgere i Vojens

Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad)
Foreløbig overslag total 120.000 kr.
50% Medfinansiering af indkøb og montering af julebelysningen

Udfyldt af
Dato
Adresse
Mail

Navn
Tlf
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