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Bestyrelsesmøde 9. juni 2020 
Vestergade 22b, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 22:05 

Referat 
 

Mødeleder:  Karl Posselt  

Deltagere:  Karl Posselt  

  Ditte O’Neill 

  Solveig Larsen 

  Calle Simonsen 

  Kurt Hansen 

  René Holm - suppleant 

  Lisa Nielsen – suppleant 

  Preben Holmberg – byrådsmedlem 

  Torben Skødt (punkt 8) 

Afbud/fraværende:  Randi Kæstrup Jensen  

  Anne-Marie Hundebøl  

  Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

  Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

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

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

Orienteringen supplerer mails udsendt fra formanden den 12-03-2020, 22-03-2020 og 19-05-2020). 

- Renovering af Banegårdspladsen 

- Vinduesudstilling i Danmarksgade 6-8 

- Offentlige ladestandere til elbiler 

- Affaldsindsamling udsat til lørdag den 19-09-2020 (https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-

indsamling/10618-affaldsindsamling-i-vojens/)  

- møde vedr. motorsporten i Vojens, Vojens Speedway Center (udsat indtil videre) 

- Bypark/haven foran Aktivitetscenter Povlsbjerg 

- Offentlige foredrag i naturvidenskab (https://ofn.au.dk/) 

- Cykelsti fra Odinsgård til Rådhuscentret (afmærkning af betonkant) 

- Regulering af rågebestand 

- Fejlretning på siddemøbler i Rådhuscentret 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

2. Økonomi (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering 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 2021, skal fastlægges. Der lægges op til 6-8 

møder. Forslag: 

 Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19 

 Mandag den 10. august 2020 kl. 19 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/10618-affaldsindsamling-i-vojens/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/10618-affaldsindsamling-i-vojens/
https://ofn.au.dk/
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 Onsdag den 30. september 2020 kl. 19 

 Torsdag den 5. november 2020 kl. 19 

 Tirsdag den 15. december 2020 kl. 19 

 Onsdag den 27. januar 2021 kl. 19 

 Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19 

 Årsmøde torsdag den 18. marts 2021 kl. 19 

I medfør af Corona-situationen må det forventes, at der fortsat skal holdes fysisk afstand. Derfor kan 

bestyrelsesmøder næppe afholdes i Forum Vojens´ lokaler på 1. sal i Danmarksgade 6-8. Mere realistisk er 

det, at vi fra gang til gang låner et passende lokale i baghuset i Danmarksgade 6-8 eller Vestergade 22b. 

Indstilling: 

Mødeplanen drøftes, justeres om nødvendigt og godkendes.  

Beslutning: 

Mødeplanen er godkendt. 

 

4. Årsmøde 2020 (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens´ ordinære årsmøde, der var planlagt den 19-03-2020 kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7), 

måtte aflyses efter regeringens ”nedlukning” af landet pga. Coronakrisen.   

Planlægningen af årsmødet må derfor gå om, når der er fundet en ny dato, hvor mødet kan gennemføres. 

Indstilling:  

Bestyrelsen beslutter ny dato for afholdelse af årsmødet, når der åbnes for forsamlinger på op til 50 

deltagere eller flere - under overholdelse af de forudsætninger, der følger med genåbningen. 

Beslutning: 

Det skal afklares, om det juridisk er muligt at aflyse årsmødet 2020. I så fald aflyses mødet, og valg til 

bestyrelsen gennemføres næste gang ved årsmødet 2021. Ditte O’Neill kontakter Erik Berg for afklaring. 

Alternativt afholdes årsmødet 2020 den 3. september 2020 kl. 19. 

 

5. Ansøgning til P.J. Schmidtfonden (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

P.J. Schmidt-Fonden (almenvelgørende) har tilbudt at donere kr. 30.000 til Forum Vojens´ projekter i årene 

2019, 2020 og 2021. Donationen skal anvendes og indgå i konkrete og blivende aktiviteter til glæde for alle i 

Vojens. 

I 2019 blev donationen anvendt som tilskud til fornyelse af julebelysningen. 

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilket projekt, vi vil ansøge fonden om bidrag til i 2020.  

Mulige projekter, der kan komme i betragtning: 

- En grønnere plads foran Østergadecentret 
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- Udsigtspladsen mellem LIDL og Vestergade 

- Renovering af Banegårdspladsen – under forudsætning af igangsætning i 2020 

- Et projekt fra stiplanen  

Indstilling:  

Der søges til Østergadecentret, som indtil videre er det bedst beskrevne projekt, der skal realiseres i 2020.  

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

 

6. Træplantning i anledning af Genforeningsjubilæet (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

I anledning af Genforeningsjubilæet har Landdistriktsudvalget den 06-05-2020 besluttet at anbefale, at den 

årlige driftspulje til forskønnelse (50.000 kr.), som udmøntes af UPM i 2020 anvendes til beplantning af 

genforeningstræer. Det anbefales, at der plantes blodbøg og tulipantræer sammen, og at træerne forsynes 

med et informationsskilt. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at finde midler til også at plante 

genforeningstræer i centerbyerne. 

Forum Vojens bør bakke op om initiativet på samme måde som i 2019, hvor vi lagde påskeliljeløg 4 

forskellige steder i byen. 

Såfremt Lokalhistorisk Forening har et forslag til placering, bør deres indstilling have stor vægt. 

Der er brug for træer i så god vækst, at de hurtigt bliver synlige og til glæde for borgerne. 

Plantning og pleje skal aftales med kommunens fagfolk, så vi opnår et godt resultat. 

Indstilling: 

Bestyrelsen bakker op om initiativet – om nødvendigt også med medfinansiering, såfremt 

forskønnelsespuljen ikke rækker. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Forum Vojens tager kontakt til Landdistriktsudvalget med henblik på koordinering. 

 

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: 
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Offentliggørelse af ”Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”. 

Pressemeddelelse om vinduesudstilling i Danmarksgade 8. 

 

8. Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens (40 min.) 
Sagsfremstilling: 

Efter et stort forarbejde foreligger der nu et godt grundlag for bestyrelsens fortsatte arbejde med 

infrastrukturen i Vojens. 

 

Bestyrelsen har tidligere forhåndsreserveret 50.000 kr. til infrastrukturgruppen samt 300.000 kr. til 

stiprojekter.  

Indstilling: 

- Stiplanen drøftes, justeres med henblik på godkendelse. 

- Der tages fornyet stilling til Forum Vojens´ økonomiske bidrag til realisering af stiprojekter. 

- Stiplanen sendes videre til Haderslev Kommune med henblik på faglig kvalificering i forvaltningen og 

politisk behandling.  

 

Beslutning: 

Punktet er flyttet fra punkt 3 i dagsordenen og behandlet med deltagelse af Torben Skødt. 

Planen er godkendt og sendes til Haderslev Kommune, som indstillet.  

Forum Vojens er indstillet på medfinansiering – når økonomien er bedre belyst, tages der stilling til, i hvilket 

omfang. 

Pressen informeres om planerne. 

Bilag: 
Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens. 

 

9. Evt. (10 min.) 
 

- Murmaleri, Danmarksgade 8, renses med algefjerner – Rasmus Bjørn reparerer eventuelle skader 

efterfølgende. Det skal undersøges, hvordan algevækst på maleriet kan undgås. 

- Fortove i fremtiden. 

- Politiker Lene Bierbaum er nu bosat i Vojens, og inviteres til at deltage i Forum Vojens’ bestyrelsesmøder. 


