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Bestyrelsesmøde 23. oktober 2019 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 20.55  

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  
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 Torben Skødt – gæst, deltog under pkt. 2 

Afbud: Lisa Nielsen – suppleant 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Ditte O’Neill 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter  

- Oplevelsesporten (Ditte) 
- Elinstallation i Rådhuscentret - vejledning (Anne-Marie) 
- Budget 2020 – status inden andenbehandling 
- Liv i stationsbygningen (Randi) 
- Indvielse af kælkebakken den 20-10-2019 

 
Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

- Der blev desuden orienteret om ”udsigtspladsen” mellem LIDL og Vestergade samt om kontakten med  
  ejeren af Trekanten 3. 
- Der søges udarbejdet en ”vejledning for arrangører” i Rådhuscentret. Den skal gøre det let for arrangører  
  at søge stadeplads, få adgang til strøm osv. 
 
Orienteringen blev godkendt. 

2. Infrastrukturgruppen - stisystemer (20 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Opstart af arbejde i Infrastrukturgruppen, herunder planlægning af projekter, blev diskuteret på 
bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 efter oplæg fra Torben Skødt.  
Der fokuseres på stisystemer i første omgang. 
 
Torben Skødt giver en kort status på projektet og arbejdet i Infrastrukturgruppen. 
 
Indstilling:  
Bestyrelsen drøfter prioritering og hvad der skal til, for at skabe fremdrift i arbejdet med stisystemer.  
 
Beslutning:  
 

Torben Skødt medbragte kortmateriale og redegjorde for en række mangler og ideer til forbedring af 

stisystemet i Vojens.  

Bestyrelsen udvalgte et par projekter, der i første omgang skal arbejdes videre med.  

Calle Simonsen og Jerry Freund inddrages i gruppen, der i forvejen består af Torben, Kurt og Ejner Jensen.  

Randi Kæstrup kontakter ejeren af jorden med det stykke trampesti, forbinder Fritidscentret og Gerlof 

Juhlersvej og den videre forbindelse til Skrydstrup. 
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3. Økonomi (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning:  

Godkendt. 

Bilag:  

 

Økonomioversigt 

4. Forslag til vedtægtsændring (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

 
Haderslev Kommunes Økonomiudvalg har 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. 
 
Efter at have indhentet juridisk hjælp til afklaring af, om Økonomiudvalgets beslutning giver anledning til 
revision af Forum Vojens´ vedtægter foreslås en ændring af foreningens formålsparagraf (§2) på årsmødet i 
marts 2020. 
 
Nugældende formulering (§2): 
”Det er foreningens 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”. 
 
Forslag til ny formulering: 
”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at 
koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”. 
 
Der er intet til hinder for, at borgere, der er bosat i Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser 

fortsat kan være medlemmer, såfremt de har et engagement i udviklingen af Vojens. 

Derfor er der ikke et tilsvarende nødvendigt behov for at ændre vedtægternes nugældende §3 om 

medlemskab: 

”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”.  

Paragraffen foreslås dog justeret til: 

”Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og 

bosiddende i Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer 
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virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på 

foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem”.   

Indstilling: 
 
Sagen drøftes med henblik på fremsættelse af et konkret vedtægtsændringsforslag på årsmødet den 19. 
marts 2020. 
 
Beslutning: 
 
Godkendt som foreslået i sagsfremstillingen. 
 

5. Østergadecentret (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

 
På bestyrelsesmødet den 11. juni 2019 bevilgede Forum Vojens et rammebeløb på 200.000 kr. til en 
fornyelse (”begrønning”) af forpladsen foran Østergadecentret. Projektet indgår som en del af 
Masterplanen for midtbyen (2017) og er siden forhandlet med Haderslev Kommunes driftsafdeling og 
vejmyndigheder. 
 
Driftsafdelingen har nu udarbejdet en konkret projektbeskrivelse med et budget.  
Samlede forventede udgifter ca. 480.000 kr. I beløbet er afsat 63.000 kr. til nye træer, som driftsafdelingen 
selv finansierer, idet de eksisterende træer er nødlidende og under alle omstændigheder skal udskiftes. Der 
er ikke afsat kommunale anlægsmidler til projektet. 
 
Projektet kan beskrives som et balanceret kompromis mellem Masterplanen, kommunens faglige 
rådgivning og en realistisk økonomi.  
 
Masterplangruppen vurderer det foreliggende projekt som en god løsning og foreslår, at Forum Vojens 
bevilger de anlægsmidler, der er nødvendige for at realisere projektet. 
 
Ud fra de foreliggende oplysninger vil kommunens driftsafdeling kunne udføre projektet med en 
medfinansiering fra Forum Vojens på i alt (maks.) 400.000 kr.  
 
Indstilling: 
 
Projektforslaget godkendes, og der bevilges yderligere 200.000 kr. således, at Forum Vojens´ samlede 
bidrag bliver op til 400.000 kr.  
  
Beslutning: 
 
Godkendt. 
 
Bilag: Oversigtstegning 
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6. Forskønnelse (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

 
Udvalget for Plan og Miljø (UPM) har afsat en pulje til uddeling af gratis påskeliljeløg til kommunens 
lokalsamfund. 
 
Det undersøges p.t., om tilbuddet også gælder centerbyerne. Svar forventes umiddelbart efter 
efterårsferien. 
 
Fristen for bestilling af løgene er den 23. oktober 2019.  
 
Det foreslås, at Forum Vojens om muligt beder om at få 1000 påskeliljeløg – til sætning i løbet af november 
måned.  
 
Indstilling: 
 
- Forum Vojens beder om muligt om at få tildelt 1000 påskeliljeløg. 
- Bestyrelsen tager stilling til placering og organisering af arbejdet med at sætte løgene. 
  
Beslutning: 
 
Udmeldingen af forskønnelsestilbuddet har haft overvældende interesse, men også skabt misforståelser, 
fordi vilkårene for at modtage løg ikke har været helt klare.  
 
Forum Vojens indsender ansøgning om op til 2000 påskeliljeløg. 
 
Bilag: Påskeliljer 
 

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: 

- Julebelysningen er anledning til at gøre opmærksom på båd Forum Vojens´ rolle og Schmidt Fondens  

  bidrag. 

- Nyheder om ændringer i forretnings- og erhvervsliv udmeldes via Forum Vojens´ egne kanaler. 

- Forum Vojens´ informationsindsats er i sig selv begyndt at blive bemærket, så vi lidt oftere får info ind fra  

  foreninger og lign., så de blot kan videreformidles. 
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8. Evt. (10 min.) 
 

Haderslev Kommune har bestilt asfaltarbejde på opkørslerne til de 3 bump i Vestergade (Vestergade/Julius 

Nielsens Vej, Vestergade/Allégade og Vestergade/Danmarksgade). Opgaven udføres i november, og der vil 

blive omkørsel, mens arbejdet foregår. 

 

Bitten Jensen følger op på Forum Vojens´ ønske om at arve plantekummer, der er blevet tilovers i 

Haderslev. 
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Bilag – punkt 3 

 

6. august 2019   

 Disponeret  Aktuel forbrug 

   

   

Driftsbudget A-team 20.000  960 

Stiprojektet 300.000  0 

Kælkebakken 40.000  256 

Banegårdsprojektet 197.500  0 

Handicaptoilet 23.108  0 

Viadukt lysprojekt 137.500  1.359 

Infrastrukturgruppe 50.000  0 

Annonce 0  1.281 

Kirkesti  0  3.488 

Østergadeprojektet 200.000   
(foreslås forøget med yderligere 200.000) 

Musiktorv 20.000  0 

Speedway-weekend 10.000  10.000 
Elinstallation + 
byggestrøm 75.422 75.422 

Multihal Skrydstrup 100.000  100.000 

Udsigtsplads 50.000  0 

Driftsudgifter 5.000  2.631 

Vojens.dk  10.000  1.598 

Julebelysning 60.000 164 

Ikke disponeret/forbrugt 411.751  1.513.122 

  1.710.281  1.710.281  

   

   
Bevilling 2017 rest 
overført 1.110.281  
Midlertidig overført til 
2020 -800.000  
Bevilling 2019 600.000  
Bevilling i alt  910.281  
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Driftsbudget A-team; 
20.000 ; 1%

Stiprojektet; 300.000 
; 18%

Kælkebakken; 40.000 
; 2%

Banegårdsprojektet; 
197.500 ; 12%

Handicaptoilet; 
23.108 ; 1%

Viadukt lysprojekt; 
137.500 ; 8%

Infrastrukturgruppe; 
50.000 ; 3%Annonce; 0 ; 0% Kirkesti ; 0 ; 0%

Østergadeprojektet; 
200.000 ; 12%

Musiktorv; 
20.000 ; 1%

Speedway-weekend; 
10.000 ; 1%

Elinstallation + 
byggestrøm; 
75.422; 4%

Multihal Skrydstrup; 
100.000 ; 6%

Udsigtsplads; 
50.000 ; 3%

Driftsudgifter; 
5.000 ; 0%

Vojens.dk ; 
10.000 ; 1%

Julebelysning; 
60.000; 4%

Ikke 
disponeret/forbrugt; 

411.751 ; 24%
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Bilag - punkt 5 
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Bilag – punkt 6 

 

 

 


