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Bestyrelsesmøde 5. november 2020 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:25 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 
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 Preben Holmberg – byrådsmedlem 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (25 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

- Østergadecenter-projektet 

- Banegårdsprojektet 

- Vojens Handels- og Erhvervsklub 

- Udskiftning af belysning ved byporte  

- Fuglesøprojektet 

- Rådhuscentret, træer i belægning  

- Udsigtsplads (møde med kommunen 02-11-2020) 

- Over Jerstalvej (forslag om 2-1-vej) 

- Ideer og erfaringer fra andre lokalråd 

- Kommunikationsudvalget 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Over Jerstalvej (forslag om 2-1-vej) rykket til særskilt punkt (7). 
 
Taget til efterretning. 
 

 Ideer og erfaringer fra andre lokalråd, medtages i det videre arbejde, herunder overvejelser 
omkring fyraftensmøder samt generering af centreret kort over Vojens med oplysninger om 
erhverv og foreninger med tilknytning til Vojens.  

 Udvidelse af kommunikationsudvalg til også at omfatte markedsføring. Pt. Solveig, René, Karl og 
evt. Torben Skødt. 

 Husk afstemning om placering af ladestationer. 
 
Bilag:  
Link til afstemning hos Clever, om placering af ladestationer. 
https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/kommende-
ladepunkter/?fbclid=IwAR0Dv21gg7TauG8iD6wKQuy13XWQM7io_6eP70NDFqfeY5-tXGk4mhno5as 

 

2. Økonomi (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/kommende-ladepunkter/?fbclid=IwAR0Dv21gg7TauG8iD6wKQuy13XWQM7io_6eP70NDFqfeY5-tXGk4mhno5as
https://clever.dk/opladning-hjemme-og-paa-farten/kommende-ladepunkter/?fbclid=IwAR0Dv21gg7TauG8iD6wKQuy13XWQM7io_6eP70NDFqfeY5-tXGk4mhno5as
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3. Genforeningstræ (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har i forlængelse af beslutning på bestyrelsesmødet den 30-09-2020 ansøgt om en blodbøg 

til plantning på et område nær Vojens Kirke. Placeringen er valgt, fordi Vojens Kirke er opført som 

”genforeningskirke” i 1925, og i udkanten af P-pladsen i området er der endvidere placeret en mindesten 

som ”Minde over de i den store krig 1914-1918 faldne, døde og savnede fra Vojens”. 

Efter udløb af ansøgningsfristen (05-10-2020) har Landdistriktskoordinatoren sendt et foreløbigt svar: ”Tak 

for ansøgning, I hører nærmere.” 

På forhånd har Haderslev Kommune stillet følgende betingelser for at få tildelt et genforeningstræ: 

 I dialog med jer godkender vi placering og træsort for at sikre de bedste vækstbetingelser for træet. 

 Træerne leveres med planteanvisning, vandepose og skilt til placering ved træet med teksten; ”Dette 

træ er plantet i anledning af 100-året for Genforeningen 2020”. 

 Træerne plantes i hele Haderslev Kommune fredag den 20. november 2020 kl. 16.00. 

 Det skal prioriteres at lokale børn og unge hjælper med opgaven. 

 Vi laver en aftale om, at I vander træet i tre år. Det kræver 75 liter i ugen fra maj til september 

(svarende til fire vandkander). 

 Udover Udvalget for Plan og Miljøs forskønnelsespulje på 50.000 kr. vil vi søge fonde om midler til 

træerne. Derudover kan restmidler på Landdistriktsudvalgets budget til borgerbudgettering fra 2018 og 

2019 bruges til formålet. 

Der er søgt om i alt 35 træer, og sagen er på dagsordenen for Landdistriktsudvalgets møde den 04-11-2020, 

hvorefter FV forventer et positivt svar på ansøgningen. 

Mht. plantestedet har Vojens Sogns Menighedsråd en ansøgning liggende hos Provstiet om tilladelse til at 

fælde 6 syge træer ved kirken. Inden bestyrelsesmødet søges afklaret, om vi kan plante genforeningstræet, 

før de syge træer er fjernet. 

 

Forudsætningen om, at lokale børn og unge (under 21 år?) hjælper med plantningen den 20. november, 

skal i givet fald koordineres med de nye covid-19-restriktioner, hvorefter der må deltage 10 personer (over 

21 år?) til plantning af hvert træ.  

Indstilling:  

Bestyrelsen tager stilling til, hvordan plantningen (den 20. november) skal arrangeres. 

Beslutning:  

Indstilling er ikke længere aktuel. Placering ved kirken er ikke mulig på nuværende tidspunkt pga. 

forestående fældning af 6 store, nødlidende træer. Det er ikke realistisk at nå at finde alternativ placering, 

herunder aftale om vanding, inden den 20. november.  

 

Muligheder for plantning af et genforeningstræ ved en senere lejlighed overvejes. 
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4. Kommunikation (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet den 30-09-2020 blev det bl.a. besluttet at flytte indhold fra http://forumvojens.dk/ til 

https://vojens.dk/ med henblik på at nedlægge forumvojens.dk. 

Det væsentligste indhold fra forumvojens.dk er nu flyttet over på https://vojens.dk/ under et nyt 

menupunkt: ”Om Forum Vojens”. 

Indstilling: 

Det indstilles, at  

- hjemmesiden http://forumvojens.dk/ - herunder mailadressen post@forumvojens.dk – nedlægges 

- domænenavnet forumvojens.dk bevares med viderestilling til vojens.dk 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet, dog bibeholdes mailadresse, idet det forventes at være muligt, når 

domænenavnet forumvojens.dk bevares. 

 

5. Årshjul (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Med udgangspunkt i vedtægter, forretningsorden og hidtidige praktiske erfaringer med sager og 

bestyrelsesmøder i Forum Vojens, foreslås et årshjul, der gør det lettere at planlægge årets 

bestyrelsesmøder. 

Indstilling: 

Forslaget til årshjul justeres evt. – og godkendes. 

Beslutning: 

Forslag til årshjul godkendt. 

Bilag: Forslag til årshjul for Forum Vojens 

 

6. Borgerbudgettering (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen for Forum Vojens afsætter hvert år en pulje, hvorfra borgere og foreninger 

(”aktivitetsgrupper”) kan søge penge til at gennemføre et projekt eller skabe en aktivitet, der i størst muligt 

omfang skal leve op til følgende fem grundprincipper:  

1. Borgernært og synligt. 
2. Realisering af projekterne og de langsigtede mål i Vision Vojens (se VisionVojens rapporten her).  
3. Som katalysator vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens. 
4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave. 
5. Projektet skal have bredere appel end blot til medlemmer af gruppen/foreningen. 

http://forumvojens.dk/
https://vojens.dk/
https://vojens.dk/
http://forumvojens.dk/
mailto:post@forumvojens.dk
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/10/visionvojens_01_07_2015.pdf
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Der er udarbejdet et ansøgningsskema for at gøre det let for ansøgere. Skemaet er tilgængeligt via 

hjemmesiden. 

Muligheden er kun benyttet i begrænset omfang sammenlignet med den aktivitet, der kommer til udtryk i 

forbindelse med borgerbudgetteringen i mange af kommunens landdistrikter. Borgerbudgetteringen er 

desuden med til at engagere mange borgere i en lokal, demokratisk proces. 

Det foreslås, at en lignende model afprøves som forsøg i Vojens.  

Forslag til proces:  

 Borgermøde, hvor der informeres om mulighederne – økonomi og principper. 

 Indkaldelse af ansøgninger - forslag til (mindre) projekter 

 Opstilling af liste over forslag med økonomi og vurdering af, i hvilken udstrækning de lever op til 

principperne 

 Borgermøde til prioritering - afstemning om, hvilke forslag der ønskes gennemført 

Indstilling: 

 Der tages stilling til en eventuel revision af grundprincipperne 

 Procesforslaget igangsættes som forsøg, når restriktionerne som følge af Covid-19 gør det muligt 

 Forsøget evalueres efterfølgende 

Beslutning: 

Solveig Larsen og Anne-Marie Hundebøl arbejder videre med idéen og forslaget til proces, bl.a. ud fra 

erfaring med borgerbudgettering i landdistrikter. 

Grundprincipperne skal revideres med fastsættelse af klart formål samt principper for projekter, der kan 

komme med i puljen til borgerbudgettering. Derudover skal der planlægges netværksmøder, som skal 

bidrage til, at borgere mødes og finder sammen om fælles interesser. Netværksmøderne kan derved 

fungere som katalysator til at opnå bred tilslutning og engagement i konceptet omkring 

borgerbudgettering. 

Der arbejdes henimod igangsætning og informering om borgerbudgettering på næstkommende årsmøde. 

 

7.  Over Jerstalvej som 2 minus 1 vej (10 min.) 
(Punktet er medtaget som tillægspunkt til oprindelig dagsorden) 

Sagsfremstilling: 

Efter færdiggørelsen af Over Jerstalvej, hvor der er renoveret kloak og fortov og hvor vejbanen har fået ny 
asfaltbelægning, har Forum Vojens henvendt sig til Haderslev Kommune for at foreslå vejen afmærket som 
2 minus 1 vej (https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw) i stedet for almindelig afstribning på 
midten.  
Haderslev Kommune vurderer, at udførelse af 2 minus 1 afmærkning på denne strækning ikke er omfattet 
af kommunens ansvarsforpligtelse. Denne vurdering er baseret på forhold omkring vejgeometri og 
trafikmængder på strækningen, samt på vejens skønnede anvendelse.  
Til gengæld vil det være muligt at aftale med tredjepart (f.eks. Forum Vojens) at Forum Vojens betaler for 
udførelse af 2 minus 1 afmærkning. Når arbejdet er udført, kan kommunen overtage driften af 
afmærkningen.  

https://vojens.dk/soeg-om-stoette/
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Data om strækningen: 

 Kørebanen er ca. 6,4 meter bred. Det er således teknisk muligt at udføre 2 minus 1 afmærkning.  

 I sommerperioden har tællinger vist en cykeltrafik i 2019 på 34 cyklister dagligt. 

 Årsdøgntrafikken er i 2019 målt til 1175 køretøjer, heraf 93 lastbiler dagligt. 

 Hastighedsgrænsen på vejen er 50 km/t. Tællingen fra 2019 viste en gennemsnitshastighed på 51 
km/t.  

 Strækningen er ikke uheldsbelastet. Politiet har ikke registreret et uheld på strækningen de seneste 
10 år.  

 
Afmærkningen vil øge kommunens driftsudgifter fremover. Derfor skal sagen forelægges Udvalget for Plan 
og Miljø til godkendelse af, at der indgås en aftale med Forum Vojens. Sagen kan lægges op til udvalgets 
møde i december. Projektet skal desuden godkendes af Politiet.  
Udgiften til anlæg af 2-1 vej skønnes til at ligge omkring 50.000 kr.  
Forum Vojens´ forslag om ændring af Over Jerstalvej til 2 minus 1 vej er medtaget i ”Et sammenhængende 

og trygt stisystem i Vojens”. Det vil derfor være et godt signal at få taget første skridt i realiseringen af 

denne plan, der desuden forventes at indgå i den politiske proces, når der i Haderslev Kommune skal 

udarbejdes en ”stiplan light” som besluttet i Udvalget for Plan og Miljø den 09-03-2020. 

Indstilling: 

Forum Vojens bevilger 50.000 kr. til formålet under forudsætning af projektets godkendelse hos Politiet og i 

Udvalget for Plan og Miljø. 

Beslutning:  
Godkendt som indstillet. 

Bilag: 2 minus 1 vej (pdf fra Uheldsportalen.dk) 

 

8. 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: 

Når det er relevant ift. status på projekterne, udmeldes der om: 

Østergadecentret 

Banegårdspladsen 

Etablering af 2-1-vej på Over Jerstalvej. 
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9. Punkter til næste møde (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Punktet indføres som nyt, fast punkt på dagsordenen. 

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 15. december 2020.  

Er der allerede nu forslag til punkter til næste dagsorden, er det hensigtsmæssigt at få dem noteret, så vi er 

sikre på at de kommer med, og så forberedelse evt. kan igangsættes. 

Indstilling: 

Det drøftes, om der på nuværende tidspunkt er punkter, som skal på dagsordenen til næstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Punkter til dagsorden for næstkommende møde: 

Status – resultater opnået i 2020. 

Netværksmøder. 

Evt. Julefrokost – gennemførelse afhænger af, hvor mange der har mulighed for at deltage (maks. 10 pers.).  

 

10. Evt. (10 min.) 
 

Det tilstræbes, at der er mulighed for online deltagelse fremadrettet. 


