
Årsplan for Forum Vojens 2020-21 
 

Faste Dagsordenspunkter på bestyrelsesmøder  

 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 Økonomi 

 Udmelding til offentligheden 

 Punkter til næste møde 

 Eventuelt  

Dato/Periode Aktivitet Dagsordenspunkter Det skal vi huske Ansvarlig 
 
05-11-2020 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

  
KP+DoN 

 
15-12-2020 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Status for årets resultater 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
Julefrokost 
 

  
KP+DoN 

 
27-01-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Gennemgang af indholdet på 
https://flyttilhaderslev.dk/ set med Vojensbriller 
Modtagelse af tilflyttere, hvordan? 
Infrastruktur/stiplan (afhængig af, om UPM som 
planlagt er kommet i gang med Stiplan Light). 
Planstrategi 2019 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

 

 Indkaldelse til årsmøde 18. marts kl. 
19 

 Forum Vojens´ Vedtægter 

 Varsling via annonce i Ugeavisen 
MidtSyd (senest den 24. febr.), 
indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside 
(https://vojens.dk) og Facebook-side 
(https://www.facebook.com/vojens.d
k/).  

 Husk at offentliggøre vedtægter til 
endelig godkendelse 

 
KP+DoN 

https://flyttilhaderslev.dk/
https://www.haderslev.dk/media/34311/planstrategien_2019.pdf
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/10/Vedtaegter-2015-underskrevne.pdf
https://vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk/


 Booking af lokale med adgang til 
projektor/smartboard og servering 

 Aftale med evt. foredragsholder 

 Aftale med dirigent.  

 Kandidater skal findes (ved vakance) 

 Udarbejdelse af bestyrelsesberetning 

 
04-03-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Forslag til Haderslev Kommunes budget for 2022 
Flyvemaskinen ved Hulahoppen, opfølgning på evt. 
flytning 
Bestyrelsens beretning til årsmødet den 18-03-21 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

  
KP+DoN 

 
Marts 2021 

 
Rengøring af inventar i 
Rådhuscentret 

   
CS+KH 

 
18-03-2021 kl. 19 
 

 
Årsmøde 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne 
Forslag: Konfirmering af vedtægtsændringer fra 
årsmøde 2020 
Orientering om mulighed for projekter 
(borgerbudgettering) 

 
Uddrag af vedtægterne: 
4. Årsmøde (generalforsamling).  
4.1 Årsmødet (generalforsamlingen) er 
foreningens øverste myndighed.  
 
4.2 Bestyrelsen indkalder til årsmødet 
med mindst 21 dages varsel ved 
annoncering på hjemmeside og i 
dagspressen. Ordinært årsmøde afholdes 
hvert år inden udgangen af marts måned. 
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal 
mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning,  
3. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse,  
4. Fremlæggelse af forslag til budget,  
5. Fastsættelse af eventuelt kontingent,  
6. Behandling af indkomne forslag,  

 
Bestyrelsen 



7. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen,  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant,  
9. Eventuelt.  
 

4.3 Forslag skal være modtaget af formanden 
senest 14 dage før årsmødets afholdelse. 
Bestyrelsen oplyser om indkomne forslag på 
foreningens hjemmeside og/eller i 
dagspressen. 

 
xy-04-2021 kl. 10-
12.30 
 

 
Affaldsindsamling 

  

 Oprettelse af indsamlingen på 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/  

 Rekruttering af frivillige via 
hjemmeside og Facebookside 

 Fremskaffelse af veste, handsker, 
sække, gribetænger og trailer 

 Organisering af mad og drikke som 
tak til de frivillige 

 Aflevering af affald på genbrug 

 
CS 

 
15-04-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Konstituering 
Mødeplan frem til næste årsmøde 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

 KP+DoN 

 
xy-05-2021 
 

 
Borgermøde om 
borgerbudgettering 

 
Præsentation og prioritering af indkomne 
projektforslag 

 Bestyrelsen 

 
Ultimo maj 2021 

 
Rengøring af inventar i 
Rådhuscentret 

   
CS+KH 

 
14-06-2021 kl. 19 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Ansøgning til P.J. Schmidt Fonden 
Behandling af eventuelle ansøgninger 

 KP+DoN 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 
17-08-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

  
KP+DoN 

 
August 2021 

 
Rengøring af inventar i 
Rådhuscentret 

   
CS+KH 

 
30-09-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

  
KP+DoN 

 
04-11-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Ansøgning om overførsel til næste budgetår 
Forslag til Haderslev Kommunes budget for 2023 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
 

  
KP+DoN 

 
14-12-2021 kl. 19 
 

 
Bestyrelsesmøde 
 

 
Faste punkter + 
Behandling af eventuelle ansøgninger 
Status for årets resultater 
Julefrokost 

  
KP+DoN 

 


