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1.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.)

Sagsfremstilling:
Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter
- Indvielse af cykelsti 30-08-2019
- Speedway-opvarmning i Rådhuscentret 07-09-2019
- Oplevelsesporten (Ditte)
- Kælkebakken
- Østergadecentret
- Liv i stationsbygningen (Karl og Randi)
- Julebelysning (Anne-Marie)
- Underværker
- Tunneldalstierne
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

2.

Økonomi (5 min.)

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

3.

Fondsansøgning (10 min.)

Sagsfremstilling:
I mail den 06-05-2019 meddelte formanden for P.J. Schmidt-Fonden, at fonden ønsker at donere kr. 30.000
kr. til Forum Vojens i årene 2019, 2020 og 2021. Donationen skal dog kunne anvendes og indgå i konkrete
og blivende aktiviteter. Til glæde for alle i Vojens. Fonden ser frem til ansøgning/er!
Det foreslås, at vi søger om tilskud til etablering af fast strøm i Rådhuscentret eller til fornyelse af
julebelysning.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter og beslutter til hvilket projekt, ansøgningen skal gå i 2019.
Beslutning:
Der ansøges om bevilling til julebelysning, såfremt der foreligger budget inden 14 dage – ellers ansøges om
bevilling til elinstallation.
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4.

Udsigtsplads/-bænk (15 min.)

Sagsfremstilling:
I Masterplanen for midtbyen fra 2017 blev det foreslået, at der laves en ”pauseplads” med en slangebænk
på det grønne areal mellem LIDL´s P-plads og hovedgaden (Vestergade), så borgere kan slå sig ned her og
iagttage byens liv.
Projektet afventede i første omgang byggeriet af LIDL og efterfølgende erfaringer med trafikken i området.
Forslaget er nu genoptaget og drøftet med repræsentanter for kommunens driftsafdeling og
vejmyndigheder, der udtrykker stor skepsis over for projektet – af sikkerhedsmæssige grunde.
Indstilling:
- Forum Vojens går i dialog med kommunen og argumenterer for projektet trods de anførte (overdrevne)
betænkeligheder.
- Om nødvendigt søges projektet gennemført i modificeret form.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Bilag: Udtalelse fra Torben Hansen

5.

Banegårdspladsen (20 min.)

Sagsfremstilling:
Det er desværre endnu ikke lykkedes at få kommunen til at bevilge de nødvendige midler til sammen med
Forum Vojens at renovere Odins Plads i henhold til det udarbejdede skitseprojekt. Forhåbentlig kan KFUM´s
Sociale Arbejdes leje af stationsbygningen fra 01-10-2019 bringe nyt liv til området, der i øjeblikket
diskuteres livligt på de sociale medier pga. børn og unges ophold, larm og til tider hensynsløs færdsel på
stedet.
Kommunen har nedsat en tværfaglig gruppe, der med udgangspunkt i de naboklager, der er modtaget, skal
kigge på løsningsmuligheder. Det har bl.a. været drøftet, om plantekasser kan opstilles på en måde, der kan
dæmpe ræs på pladsen uden at genere den legitime trafik for tog- og busrejsende.
Indstilling:
FV samarbejder gerne om midlertidige løsninger, men betragter det ikke som foreningens kerneopgave at
løse sociale problemer. FV medvirker gerne til forebyggelse ved at udvikle lokalområdet, så der er plads til
alle.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Forum Vojens vil gerne modtage plantekasserne til opstilling i Vojens og arbejder på at finde en god
placering – f.eks. i by-enderne ved indkørsel til byen.
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6.

Skrydstrup og Jegerup som landdistrikter (10 min.)

Sagsfremstilling:
Skrydstrup har søgt om at blive optaget som landdistrikt på lige fod med Jegerup og de 27 andre
landdistrikter i Haderslev Kommune, og Landdistriktsudvalget besluttede den 12-06-2019 at imødekomme
ansøgningen.
Haderslev Kommunes Økonomiudvalg har efterfølgende (19-08-2019) besluttet, at Skrydstrup og Jegerup
fremover alene kan søge støtte i Landdistriktsudvalget og derfor udgår af de midler, der disponeres af
Forum Vojens.
Det fremgår af Forum Vojens´ vedtægter (§2): ”Det er foreningen formål i samarbejde med Haderslev
Kommune og andre valgte samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af
byområderne Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser.”
Desuden (§3): ”Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er
myndig og bosiddende i foreningens virkeområde, Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende
bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i
eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som
medlem.”
De kommunale beslutninger har således konsekvenser for FV´s behandling af fremtidige ansøgninger.
Desuden udfordrer beslutningerne Forum Vojens´ vedtægter.
Indstilling:
Ændringerne tages til efterretning, og der lægges op til en revision af vedtægterne på førstkommende
ordinære årsmøde.
Beslutning:
Der indhentes juridisk hjælp til afklaring af, om Økonomiudvalgets beslutning giver anledning til revision af
Forum Vojens´ vedtægter. I givet fald forelægges vedtægtsændringsforslag på førstkommende årsmøde.
Bilag: Brev til Forum Vojens om landdistrikterne Jegerup og Skrydstrup

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:
Udmelding om nyetableret elinstallation i Rådhuscentret, sammen med vejledning til, hvordan man får
adgang til at bruge installationen, herunder afregning af forbrug.

4

8.

Evt. (10 min.)

Aktivitetscenter Povlsbjerg – haveanlæg.
Flyver fra børnehaven Hulahoppens legeplads.
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Bilag - punkt 4
Hej Karl.

05-09-2019

Du har på vegne af Forum Vojens forespurgt muligheden for at etablere en udsigtsplads på det
grønne areal mellem Vestergade og Hans Grams Gade i Vojens. Arealet er i dag udlagt i græs.
Der er begrænsede adgangsmuligheder for fodgængere til arealet – særligt fra Hans Grams
gade, hvor området ikke ligger i forlængelse af et fortovsareal. I den østlige ende af arealet er
opstillet en pylon, som henvender sig til bilister på Hans Grams Gade.

Ud fra et trafiksikkerheds synspunkt kan der være uhensigtsmæssigt at etablere et
bænkesystem på denne lokalitet, da man derved risikerer at skabe øget krydsende trafik på
Hans Grams Gade. Såfremt der etableres en udsigtsplads på lokaliteten, så kan dette medføre
et efterfølgende ønske om forbedrede krydsningsfaciliteter for fodgængere – muligvis i form af
et fodgængerfelt.

Kommunens umiddelbare vurdering er, at Hans Grams Gade på dette sted ikke vil opfylde
kravene til etablering af et fodgængerfelt, som er angivet i bekendtgørelsen om anvendelse af
vejafmærkning. Særligt kan det blive svært at opfylde kravet om, at ”Fodgængerfelt uden
signalregulering må (i øvrigt) kun etableres, hvor både den kørende og den gående færdsel er
så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik”.

Desuden kan en udsigtsplads også blive til et sted, hvor der vil foregå en masse ikke trafikal
aktivitet på et areal, som er vejareal: eksempelvis et sted, hvor børnene leger. Dette kan give
anledning til trafikfarlige situationer. Hvis I derfor ønsker at arbejde videre med en bænk på
lokaliteten, så tænker jeg, at I må udarbejde en løsning, hvor der sker en afskærmning af
bænken fra kørebanen – eventuelt i form at et hegn mellem bænkeområde og kørebane.
Afskærmningen skal tillige udformes, så den ikke begrænser udsigten til pylonen ved Netto.

Et eventuelt forslag til udsigtsplads bør også beskrives i forhold til ændringer i driften af
arealet – vores driftsafdeling vil skulle godkende projektet, og de ønsker som udgangspunkt,
at en ny udformning ikke medfører øgede udgifter til driften af arealet.

Jeg håber, at dette hjælper jer i vurderingen af hvorvidt I ønsker at arbejde videre med
forslaget.
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Med venlig hilsen
Torben Strømgaard Hansen
Ingeniør

Haderslev Kommune
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Bilag – punkt 6
Forum Vojens
Danmarksgade 6-8
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Kultur og Fritid
www.haderslev.dk

Att. Bestyrelsen
Dir. tlf. 24591569
bitj@haderslev.dk

03-09-2019 • Sagsident: 19/38358 • Sagsbehandler: Bitten Jensen

Skrydstrup og Jegerup som landdistrikter
Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter har den 23. oktober 2018 ansøgt om at blive optaget som
landdistrikt, på lige fod med de 28 andre landdistrikter i Haderslev Kommune.
Landdistriktsudvalget har den 12.juni besluttet at imødekomme ansøgningen,
Jegerup har hidtil været omfattet af landdistriktsudvalgets borgerbudgettering, men også været en
del af Forum Vojens.
Økonomiudvalget har efterfølgende den den 19. august godkendt, at Skrydstrup og Jegerup
fremover alene kan søge støtte i Landdistriktsudvalget og udgår af midlerne, der disponeres af
Forum Vojens.
Det betyder, at Skrydstrup og Jegerup fremadrettet ikke hører under Forum Vojens, men er
landdistrikter på lige vilkår med de øvrige landdistrikter i Haderslev Kommune.
Skulle der være spørgsmål, må I meget gerne kontakte undertegnede
Venlig hilsen

Bitten Jensen
Landdistriktskoordinator
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