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Bestyrelsesmøde 10. august 2020 
Vestergade 22b, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 20:25 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm - suppleant 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Lene Bitsch Bierbaum - byrådsmedlem 

Afbud:  Randi Kæstrup Jensen 

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

Orienteringen supplerer mail udsendt fra formanden (den 1. juli 2020). 

- Østergadecenter-projektet (igangsættes i uge 33-34) 

- Udsigtsbænk mellem LIDL og Vestergade 

- Borgerhenvendelse vedr. bænke i Vojens (antal og placering) 

- Faciliteter i forbindelse med Overgårdsvej 19 (bl.a. markedsført her -  

  https://nts.activewindow.dk/Haderslev#/id=754889&history=316903)  
 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Taget til efterretning.  

Kommunens 2021-budget blev drøftet i relation til idégrundlaget til ”Et trygt og sammenhængende 
stisystem i Vojens”. Beslutningen er ført til referat under særskilt underpunkt 1.1. 

Der blev yderligere orienteret om: 

- GF-pulje 
- Genforeningstræ – forventes plantet i november 
- Interview til Radio Haderslev 
- Orienteringsklubben HTF inviterer til sprint 2020, orienteringsløb i Vojens, den 23. august 2020 
https://okhtf.dk/arrangementer/egne-arrangementer/sm-arrangementer/sm-sprint-2020/ 

 

1.1  Kommunalt budget 2021 - stisystemer (tilføjet som ekstra underpunkt) 
Sagsfremstilling: 

Da Forum Vojens den 12. juni sendte idégrundlag til ”Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens” til 
Haderslev Kommune, var det med en opfordring om at afsætte et rammebeløb til formålet i ét eller flere af 
overslagsårene.  

For at få sat skub i realiseringen, gennem de igangværende budgetforhandlinger til budget 2021, er det 

formålstjenligt at pege på ét af forslagene - frem for at foreslå et mindre specifikt ”rammebeløb”. 

Emnet blev drøftet i forbindelse med orientering under punkt 1. 

https://nts.activewindow.dk/Haderslev#/id=754889&history=316903
https://okhtf.dk/arrangementer/egne-arrangementer/sm-arrangementer/sm-sprint-2020/
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Beslutning: 

Forum Vojens ønsker at pege på projektet vedr. den foreslåede forbindelse mellem cykelstien ved Østerled 

og Ungeuniverset ved Jernhytvej (forslag nr. 12 i Idégrundlaget fra Forum Vojens) som det projekt, der 

søges realiseret først.  

Karl Posselt har den 11. august 2020 sendt Forum Vojens’ til prioritering til de lokal valgte politikere, med 

den hensigt at det kan drøftes i de respektive partigrupper, og dermed forhåbentlig indarbejdes i 

forslagene til budget 2021. 

 

2. Økonomi (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har modtaget donation fra PJ Schmidt Fonden på 30.000 kr. Derudover er der ingen 

væsentlige ændringer i økonomien siden sidste møde. 

Kort orientering om gebyrer. 

 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

Anne-Marie Hundebøl tager kontakt til Haderslev Kommune og Broager Sparekasse, for at afsøge 

mulighederne, for at minimere udgifterne ved indestående på Forum Vojens’ egen konto. 

 

3. Årsmøde 3. september 2020 (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens´ årsmøde den 19. marts blev udsat pga. Corona. Det afholdes i stedet torsdag den 03-09-

2020 kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7). 

Mødet varsles via annonce i Ugeavisen MidtSyd (den 5. august), indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside 

(http://vojens.dk, den 25. juli) og Facebook-side (https://www.facebook.com/vojens.dk/ , den 5. august).  

 

Der er booket lokale og servering samt truffet aftale med dirigent. Der er adgang til 

Projektor/smartboard i lokalet. 

 

 

Valg/kandidater: 

- Der er 4 bestyrelsesmedlemmer (Ditte, Anne-Marie, Randi og Calle) på valg for 2 år. 

- Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen (p.t. René og Lisa) 

- Der skal vælges 2 revisorer (p.t. Teis Melcher og Torben Skødt) og en revisorsuppleant (p.t. Jens 

 Friis Felber) for et år. 

 

Alle er villige til genvalg 

 

http://vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk/
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Indstilling: 

Bestyrelsens beretning drøftes og tilrettes.  

Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til 

årsmødet. Evt. øvrige hængepartier afklares. 

Mødetid for bestyrelsen er kl. 18.30. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsens beretning er godkendt. 
Byrådsmedlemmer og lokalt valgte politikere inviteres. 
Sekretæren sender materiale til dirigenten. 
 

Bilag: 

- Revideret udkast til bestyrelsens beretning (den oprindeligt godkendte bestyrelsesberetning. 

- Annonce i Ugeavisen MidtSyd 

 

4. Affaldsindsamling lørdag den 19. sept. 2020 (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings (og partneres) årlige indsamling af affald i 
naturen. Indsamlingen afholdes hvert år en søndag i løbet af foråret, hvor mange tusinde danskere frivilligt 
giver naturen en hånd. Pga. Corona blev indsamlingen i år udsat fra foråret til lørdag den 19-09-2020. Der 
er tydelige PR-mæssige fordele ved at gennemføre indsamlingen som en landsdækkende kampagne. 
 
Forum Vojens organiserer indsamlingen, og årets indsamling er oprettet på 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/10618-affaldsindsamling-i-vojens/ med Calle 
Simonsen som tovholder. 
 
DN leverer affaldssække og modtager efterfølgende online-indberetninger om den indsamlede 
affaldsmængde. 
 
Forum Vojens har et antal gule veste til indsamlere.  
 
Indstilling: 
Forum Vojens rekrutterer frivillige indsamlere via lokalpresse og egne kanaler. 
Som tak for hjælpen og som hyggelig afslutning på indsamlingen er Forum Vojens vært ved lidt mad og 
drikke. 
 
Beslutning: 
Godkendt som indstillet. 
Vi mødes i Danmarksgade 8. Karl Posselt reserverer lokale til opstart- og afslutning. 
Anne-Marie Hundebøl sørger for indkøb af brød, pålæg og drikkevarer. 
 
Bilag: Yderligere oplysninger om indsamlingen på https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 

 

 

 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/10618-affaldsindsamling-i-vojens/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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5. Faste oplysninger på hjemmesiden https://vojens.dk/ (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

Det er nu nogle år siden, at Forum Vojens oprettede hjemmesiden, der både har et ”statisk” indhold med 
faste oplysninger (topmenuen) og et mere skiftende indhold (arrangementskalender og indlæg på 
forsiden). Der er sket mindre rettelser undervejs, men tiden er inde til en mere systematisk gennemgang af 
det ”faste” indhold. Forretninger går og kommer, Lagoniskolen er blevet splittet op i 2 skoler med hver sit 
navn igen, osv. 

Der er samtidig lejlighed til at evaluere, om indhold og struktur stadig er relevant. 

Det grundlæggende indhold til hjemmesiden blev lavet af Solveig Larsen og Marie Skødt. 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter, om hjemmesidens struktur og indhold fortsat er relevant og nedsætter en lille 

arbejdsgruppe til aktualisering af hjemmesidens faste indhold. 

Beslutning:  

René Holm og Solveig Larsen gennemgår hjemmesidens indhold med henblik på aktualisering. 

 

6. 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: 

Årsmøde, Østergadecenter, affaldsindsamling udmeldes efterhånden, som det bliver aktuelt.  

 

7. Evt. (10 min.) 
 

 

  

https://vojens.dk/
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Bilag til pkt. 3 – udkast til bestyrelsens beretning 

 

Vedlægges referatet fra årsmødet og offentliggøres i den forbindelse 

 

Bilag til pkt. 3 – Årsmødeannonce i Ugeavisen Midtsyd 
 

 

Foreningen Forum Vojens 
Indkalder til årsmøde / generalforsamling 

Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 i Frøs Arena  

(konferencesal, Stadionparken 7, Vojens). 

Dagsorden i henhold til vedtægterne (https://vojens.dk/) 

Forslag skal være formanden 

(Karl Posselt, forumvojens@gmail.com) i hænde  

senest den 20. august. 

 
Forum Vojens arbejder på at fremme udviklingen i Vojens og omegn 

 

 

https://vojens.dk/
mailto:forumvojens@gmail.com

