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Bestyrelsesmøde 15. december 2020 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 1. sal, 6500 Vojens 

Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm - suppleant 

Fraværende:  Randi Kæstrup Jensen 
 Lisa Nielsen – suppleant 
 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 
 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

- Hjemmesideforenkling 

- Østergadecenter-projektet 

- Banegårds(plads)projektet 

- Posthusbygningen 

- Vojens Handels- og Erhvervsklub -> Haderslev Erhvervsråd 

- Kommunal stiplan (og Finanslovspuljer til stier) 

- Revision af Haderslev Kommunes ”Politik for medborgerskab og samspil med frivillige” (2013) 

- Over Jerstalvej (2 minus 1-vej) 

- Kælkebakken 

- Vinterlys 

 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

2. Økonomi (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

3. Udsigtsplads (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen har tidligere afsat et rammebeløb på 50.000 kr. til en ”slangebænk” på det grønne område 

mellem Hans Grams Gade og Vestergade. Projektet indgår som forslag i Masterplanen for Vojens midtby. 

Masterplangruppen er efter møder med repræsentanter for kommunens forvaltning blevet enige om 

følgende: 

 Forum Vojens udarbejder et oplæg til udformning af opholdsplads med bænk, som forelægges 
Haderslev kommune. 
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 Der udlægges stenmel under bænken og opsættes cortenkanter mellem stenmel og græs. 

 Forum Vojens finansierer ovenstående.  

 Medarbejdere i den kommunale forvaltning placerer en hæk som afskærmning mod vej. Forum 
Vojens betaler for opsætning af hæk. 

 Forvaltningen udregner tilbud på anlægget, og driften udfører projektet i foråret 2021. 

 Haderslev kommune leverer og opsætter skraldespand på kommunens regning. 

 Anlægget driftes af Haderslev kommune. 
 

For at få bud på konkrete løsninger, har Masterplangruppen efterfølgende indhentet tilbud fra 2 

leverandører af bænke af høj kvalitet.  

Der er ikke foretaget en samlet beregning af udgifterne til projektet, men realisering af projektet 

forudsætter en betydeligt højere medfinansiering fra Forum Vojens end tidligere antaget. Udgifterne 

omfatter således både bænk, jordarbejde, stenmel, cortenkanter og arbejdsløn. 

Indstilling: 

Det afsatte rammebeløb forhøjes fra 50.000 kr. til 150.000 kr. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

4. Kommunikationsstrategi (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

De ændringer, der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 05-11-2020, er nu gennemført: 

Efter flytning af aktuelt indhold til https://vojens.dk nedlægges hjemmesiden http://forumvojens.dk/. 

Mailadressen post@forumvojens.dk  og domænenavnet forumvojens.dk bevares. Der etableres automatisk 

viderestilling fra http://forumvojens.dk/ til https://vojens.dk. 

Kommunikationsudvalget (Torben Skødt, Solveig Larsen, René Holm og Karl Posselt) har efterfølgende holdt 

møde og bl.a. genlæst et udkast til kommunikationsstrategi for Forum Vojens fra 2017. Dokumentet har 

ikke været behandlet af bestyrelsen, men forelægges nu efter en let revision til godkendelse som grundlag 

for det fortsatte arbejde med kommunikation og markedsføring. 

Indstilling: 

Kommunikationsstrategien drøftes og godkendes. 

Beslutning: 

Kommunikationsstrategien blev godkendt. 

 

Bilag: Forum Vojens - Kommunikationsstrategi 

  

https://vojens.dk/
http://forumvojens.dk/
mailto:post@forumvojens.dk
http://forumvojens.dk/
https://vojens.dk/
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5. Video om Vojens (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forskellige virksomheder tilbyder at producere en professionel, kort video til markedsføring af et 

lokalområde, og der findes en række almindeligt tilgængelige, konkrete eksempler på sådanne 

produktioner, der bl.a. anvender droneteknologi. 

Såfremt bestyrelsen vurderer det som en god idé at arbejde videre med, foreslås afsat et rammebeløb til 

formålet. 

Bestyrelsen vil senere skulle tage stilling til et konkret projekt med en nærmere beskrivelse af drejebog og 

økonomi – samt tage stilling til, om projektet skal medfinansieres via sponsorer eller ej. 

Indstilling: 

Der afsættes et rammebeløb på 40.000 kr. til formålet. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

6. Årsstatus/nytårsudtalelse (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 05-11-2020 er der udarbejdet en status over resultater opnået i 

2020. 

Indstilling: 

Nytårshilsen 2020 tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

Bilag: Nytårshilsen 2020 

 

 

7. Julebelysning (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der er nogle af julestjernerne gennem byen, der trænger til at blive efterset. Enkelte virker ikke og nogle 
mangler strips.  
 
Indstilling: 

Vedligeholdelse – behov og muligheder drøftes.  

Beslutning: 
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Der skal indføres en fast procedure, hvor lyskæderne kontrolleres for fejl i forbindelse med opsætning af 

stjernerne. Det overvejes om A-holdet skal være kontakt ift. den årlige montering af stjernerne. 

Emnet tages op på kommende møde Vojens Handels- og Erhvervsklub og Haderslev Erhvervsråd med 

henblik på videre foranstaltning. 

 

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: 

Nytårshilsen udsendes. 

Formidling om forslagspostkasse ifm. posthusbygningen, når denne opsættes. 

 

9. Punkter til næste møde (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Punktet indføres som nyt, fast punkt på dagsordenen. 

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 27. januar 2021.  

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: 

Oplysninger om byen til tilflyttere, herunder muligheden for at melde sig som frivillig i Forum Vojens – 

kontaktoplysninger hos lokale ejendomsmæglere ifm. Huskøb. 

Stiplan – prioritering af mulige projekter ud fra kommunens økonomioverslag. 

Idéer til posthusbygningen. 

Desuden øvrige punkter ifølge årsplan. 

 

10. Evt. (10 min.) 
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Bilag punkt 4 

Forum Vojens - kommunikationsstrategi 

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv 

handels-, erhvervs- og bosætningsby. 

  

Forum Vojens kommunikerer bl.a. til offentligheden ad egne digitale kanaler som 

https://vojens.dk, der både indeholder information om foreningens interne forhold og som samler 

og spreder information om, hvad der foregår i Vojens og omegn samt Facebook-siden 

https://www.facebook.com/vojens.dk, der skal supplere hjemmesiden og give mulighed for hurtig og 

enkel dialog mellem borgerne  og mellem borgerne og Forum Vojens. 

 

Kombinationen af begivenhedskalender og indlæg på hjemmesiden https://vojens.dk og korte 

nyhedsopdateringer på Facebook skal bruges dynamisk til at generere trafik og gøre begge dele 

mere udbredte og populære. 

 

 

Rammer for Forum Vojens´ Facebook-side  

Formål (hvorfor vil vi have en Facebook-side): 

 at samle og sprede positive historier og faktaviden om byudvikling, faciliteter og 
aktivitetstilbud i Vojensområdet 

 at motivere til dialog med borgerne  

 at imødekomme brugernes ønsker om at deltage i kommunikationen og påvirke indholdet i de 
internetfora, hvor de færdes 

 at fungere som platform for informationsleverandører, der på frivillig basis vil levere indhold 
inden for den ramme, der til enhver tid gælder for Forum Vojens´ Facebook-side 

 at promovere og afspejle Forum Vojens øvrige kommunikation (især http://vojens.dk) 

Mål (hvad vil vi gerne opnå med siden):  

At gøre siden så interessant, at den bliver det foretrukne/mest udbredte digitale forum for dialog 

mellem borgere bosat i Vojens og omegn 

At engagere og rekruttere borgerne til via aktivt medborgerskab at løse opgaver, der ellers ikke 

ville blive løst – til gavn for borgerne i Vojens. 

Målgrupper (hvem laver vi siden for):  

Siden retter sig principielt til alle borgere bosat i eller med interesse for lokalområdet – samt til 

potentielle tilflyttere. 

Indhold:  

Der sættes ikke på forhånd skarpe grænser for sidens indhold, men Forum Vojens beskæftiger sig 

hovedsageligt med nutiden og fremtiden – ikke med dokumentation af fortiden. 

https://vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk
https://vojens.dk/
http://vojens.dk/
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Opslag på siden består grundlæggende af en kort tekst med tilføjelse af link, fotos eller video. 

Den bedste måde at lære på er ved at gøre. D.v.s. afprøve med henblik på at se, hvad der virker. 

 

Kritik:  

Forum Vojens leverer selv primært gode, positive historier om lokalområdet på siden. Kritik kan 

imidlertid (også) være en nødvendig motor for udvikling og er i så fald velkommen. Kritik må gerne 

være konstruktiv – f.eks. ledsaget af gode forslag.  

 

Sprogbrug:  

Vi opfordrer til, at du tænker, før du skriver. Grimt eller nedsættende sprogbrug eller personlige 

angreb tolereres ikke, og sådanne kommentarer vil blive slettet fra siden.  

 

Saglighed:  

Diskussioner stoppes, når de er på vej ud ad en tangent, der ikke vedrører sagen. 

 

Svar:  

Da Forum Vojens gerne vil sprede viden om lokalområdet lægger vi vægt på at besvare spørgsmål 

på FaceBook-siden – enten med konkrete svar, eller med henvisninger til, hvor svar måske kan 

findes/fås. Svar kan forventes inden for maks. 24 timer. 

 

Administration/redaktion:  

1-2 administratorer tager sig af siden løbende drift med assistance fra 3-4 redaktører. 

Forventet tidsforbrug til alm. drift/administration: ½-1 time pr. dag 

 

Annoncering:  

Alle muligheder for organisk spredning af opslag på siden udnyttes først. 

I særlige tilfælde kan annoncer/betalte kampagner tages i brug. 

 

03-12-2017. Let revideret november 2020 

  



 
 

8 
 

Bilag punkt 6 

Vojens, den 02-12-2020. 

Til Lokalpressen. 

 

Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens. 

Når man er frivillig, er det lysten – og ikke pligten, der følger med lønnen – der driver 

værket. I så fald er synlige resultater imidlertid vigtige for at fastholde motivationen og 

gøre det sjovt at være frivillig, og her ved slutningen af året (2020) er det tid til at gøre 

status over projekter, hvor Forum Vojens har haft en finger eller mere med i spillet: 

 FV har organiseret affaldsindsamling som led i en landsomfattende kampagne 

 FV lagde i november 2019 ca. 2.000 påskeliljeløg til forskønnelse af byen – med et 

meget flot, synligt resultat omkring Påsken 2020 

 FV har støttet Povlsbjerg Aktivitetscenter, der arbejder på at søge midler til en 

renovering af haven foran centret 

 FV har støttet etablering af offentlig adgang til vand og toilet i fritidscentret 

(Overgårdsvej 19) til glæde for de mange, der bruger området til forskellige formål. 

Taget i brug i 2020.  

 FV har sammen med Haderslev Kommune skabt et indholdsmæssigt og økonomisk 

grundlag for renovering af pladsen foran Østergadecentret. Projektet er færdiggjort i 

november 2020  

 Det er lykkedes for FV at få Haderslev Kommune til at afsætte midler til renovering af 

Odins Plads. Arbejdet er gået i gang og udføres i 2 etaper. Det forventes afsluttet i 

efteråret 2021 

 FV har – som led i udvikling af infrastrukturen i byen – udarbejdet ”Idégrundlag til et 

sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”. Det er sendt videre til det kommunale 

system, hvor man arbejder med en ”stiplan light”  

 Forum Vojens har som et første delprojekt i realiseringen af ovennævnte ”stiplan” 

tilbudt kommunen at medfinansiere opgaven med at gøre Over Jerstalvej til en ”2 

minus 1 vej”, som er mere sikker for de bløde trafikanter  

 I efteråret 2020 er der opsat midlertidige bænke på det grønne område mellem 

Vestergade og Hans Grams Gade. Sammen med Haderslev Kommune arbejder FV p.t. 

på en permanent ”udsigtsplads” i området. Den forventes etableret i foråret 2021 

 FV har givet tilsagn om støtte til et aktivitetsområde ved Fuglesøen – til en gruppe, der 

arbejder på at skaffe bred tilslutning og yderligere eksterne midler til formålet. 

 FV medvirker i forbindelse med Vojens Handels- og Erhvervsklubs overgang til et 

netværk i Haderslev Erhvervsråd fra 2021 til det praktiske samarbejde og udnyttelse af 

mulige synergier ifm. denne overgang 



 
 

9 
 

 FV har drevet en omfattende informationsindsats via hjemmesiden https://vojens.dk 

med arrangementskalender samt opbygning af en Facebookside, der p.t. har flere end 

3.250 følgere 

4 af projekterne fra Masterplanen for Vojens midtby er nu realiseret eller igangsat, men 

der er fortsat masser af projekter og ideer at arbejde videre med for Forum Vojens. I 2021 

regner vi med at skulle bruge tid på at planlægge ”den grønne del” af Banegårdspladsen. 

Desuden håber vi at ét eller flere af ”stiplanens” projekter kan blive til virkelighed. Endelig 

skal nævnes Haderslev Kommunes planer om udvikling af svømmefaciliteter i kommunen, 

der gerne skulle tilgodese en videreudvikling af Vojens Svømmehal – f.eks. med etablering 

af et terapibassin, som Forum Vojens tidligere i samarbejde med Vojens Hallerne har fået 

udarbejdet tegninger til. 

Resultaterne i 2020 er slet ikke udelukkende Forum Vojens´ egen fortjeneste. Tak til alle, 

der har hjulpet på den ene eller anden måde! Udover de frivillige gælder det P. J. Schmidt 

Fonden, der igen i 2020 har betænkt Forum Vojens med en donation på 30.000 kr. samt 

Haderslev Kommune, med hvem samarbejdet i år har sat gang i flere og større projekter 

end nogensinde tidligere i Forum Vojens´ 5-årige historie.  

Bestyrelsen har også brugt energi på mindre synlige ting og kommende projekter, det indtil 

videre ikke har vist sig mulige at realisere. 

Frivilligt arbejde skal i sagens natur bære lønnen i sig selv, og listen over resultater er i sig 

selv motiverende.  

Jo flere aktive borgere, der melder sig som frivillige hos Forum Vojens (Kontakt Forum 

Vojens på tlf. 2392 0369 eller mail forumvojens@gmail.com) desto mere kan vi i fællesskab 

udrette. Med denne venlige opfordring til borgere, der har tid og kræfter til overs til at give 

en hånd med, vil jeg gerne ønske alle i Vojens og omegn en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår! 

 

Med venlig hilsen 

Karl Posselt 

Formand for  

 
_________________________ 

Karl Posselt 

Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens 

Tlf.: 7454 3423 eller 2392 0369 

Mail: posseltkarl@gmail.com   

_________________________ 

 

 

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

