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Bestyrelsesmøde 27. januar 2021 
Afholdes virtuelt via Teams 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 Randi Kæstrup Jensen 

 René Holm - suppleant 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem  

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Fraværende:  Bitten Jensen – kommunal repræsentant 
 Marie Skødt – byrådsmedlem 
  
Referent: Ditte O’Neill 
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10. Udmelding til offentligheden (5 min.) .................................................................................................. 7 

11. Punkter til næste møde (5 min.) .......................................................................................................... 7 

12. Evt. (5 min.) ........................................................................................................................................... 7 

 

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres mundtligt om ideer, projekter, borgerhenvendelser m.m. 

- Banegårdspladsen 

- Udsigtsplads 

- Sundhedscenter Vojens 

- Revneforsegling på stier 

- App2go (se eks.: https://www.app2go.dk/b/UxfoOi)  

- Fuglesøprojektet 

  
 Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Taget til efterretning. 
Lokalvalgte politikere og Forum Vojens samarbejder om fælles strategi ift. kommunikation omkring 
sundhedscenter m.m.   

 

2. Økonomi (5 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

P.J. Schmidt fonden øger bevilling i 2021 fra 30.000 til 50.000.  

 

3. Forslag til Kommuneplan 2021-33 (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune er i gang med en revision af Kommuneplanen. Som forberedelse til 

kommuneplanrevisionen er der udarbejdet en Planstrategi.  

https://www.haderslev.dk/service/sundhed/sundhedscentre/sundhedscenter-vojens/
https://www.app2go.dk/b/UxfoOi
https://www.haderslev.dk/media/52834/planstrategi-haderslev-kommune.pdf
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Uddrag af Planstrategi (sept.) 2019: ”I Haderslev Kommune skal byudviklingsprojekter over de kommende 

år virke som katalysatorer for en bæredygtig udvikling – herunder både social, økonomisk og kulturel – af 

kommunens større byer og tiltrække flere unge til at bosætte sig og uddanne sig her. Byudviklingen skal 

derfor i højere grad samtænkes med sociale indsatser, klimatilpasning, kulturinitiativer og branding. Det 

skal især ske igennem de helhedsorienterede indsatser som f.eks. Jomfrustien, Bymidtestrategien og 

Masterplanen for Vojens midtby. I forlængelse heraf skal nuværende borgere og tilflyttere tilbydes et sundt 

og bredt udbud af boligtyper. 

Samarbejdet mellem Haderslev Kommune og relevante aktører er essentielt for at kunne drive udvikling i 

de større byområder. Kommunens borgere skal have mulighed for at få ejerskab og præge 

byplanlægningen. De skal have følelsen af at være en del af et større fællesskab, hvilket i sidste ende vil 

være med til at sikre gode sociale vilkår. Med borgerforeningerne Vision Gram´s og Forum Vojens´s samt 

det senest tilkomne Byforum Haderslev´s virke er der skabt et godt grundlag herfor.” 

 

Forslag til Kommuneplan har senest været til teknisk/politisk behandling i Byrådet den 22-12-2020. 

Efter den tekniske behandling vil Teknik og Miljø færdiggøre planforslaget, som forventes at blive forelagt 

til politisk behandling i marts 2021. Forud for behandlingen af kommuneplanforslaget til marts 

tilrettelægger Teknik og Miljø en proces, der beskriver kommunikation og borgermøder i forbindelse med 

offentliggørelsen og den offentlige høring af forslaget. 

Indstilling: 

Ud fra positive erfaringer med indflydelse på den nugældende Kommuneplan udarbejder Forum Vojens et 

høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021-33, når forslaget sendes i offentlig høring. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

 

4. Idéer til det gamle posthus (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Den nye ejer satte en forslagskasse op umiddelbart efter Forum Vojens´ seneste bestyrelsesmøde. Den blev 

taget ned igen i juledagene. 

Karl sendte med dette korte varsel, på eget initiativ, en brutto-liste, og det har andre 

bestyrelsesmedlemmer måske også gjort. 

Indstilling: 

Med udgangspunkt i bilaget drøftes og sendes evt. yderligere ideer til posthusejeren. 

Beslutning: 

Der sendes ikke yderligere idéer fra Forum Vojens, men hver især sender besked til posthusejeren, hvis nye 

idéer opstår. 

 

Bilag: Det gamle posthus 
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5. Nytårs-affaldsindsamling (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

FV har fået en henvendelse med forslag om at organisere/motivere til en affaldsindsamling umiddelbart 

efter nytårsaften. 

Tanken er, at når borgere i Vojens alligevel skal ud i den friske luft dagen derpå (eller senere), skal de 

opfordres til at tage en pose under armen og samle nytårsaffald ind på fællesarealerne i Vojens. Ofte ligger 

der rester af afskudt nytårskrudt og skæmmer i landskabet flere måneder efter nytår. 

Efterfølgende kan samlerne opfordres til at lægge fotos af resultaterne på Facebook 

Indstilling: 

Forslaget afprøves foreløbig i januar 2022. 

 Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

6. Borgerforslag 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Med jævne mellemrum offentliggøres fotos af større affaldsmængder henkastet i naturen. I nogle tilfælde 

kan det skyldes et akut behov for at komme af med affaldet uden for genbrugspladsens åbningstid. 

Tønder Kommunes Forsyning har på Rømø etableret en genbrugsplads, hvor man kan få adgang døgnet 

rundt. 

Det foreslås, at Forum Vojens fremsætter forslag om en tilsvarende løsning på kommunens mest centralt 

beliggende genbrugsplads i Vojens. Det kan ske ved, at Forum Vojens sender det som forslag til næste års 

budget – eller benytter sig af en ny mulighed for at engagere borgerne i den demokratiske proces ved at 

indsende ideen som ”borgerdrevet forslag”. 

Haderslev Kommune har den 22-12-2020 besluttet som 2-årigt forsøg at indføre en ny mulighed for 

behandling af ”borgerdrevne forslag”. For et borgerdrevet forslag gælder: 

• Det skal være relevant for opgaver, som kommunen løser 

• Det skal være en del af kommunes anliggender 

• Der må ikke tidligere i den aktuelle byrådsperiode være truffet beslutning om samme spørgsmål 

• Forslaget må ikke have injurierende eller stødende indhold. 

For at komme til behandling kræves der 950 støtteerklæringer fra borgere på 16 år og derover. 

Hvis forslaget kan samle det nødvendige antal støtteerklæringer, vil det være et meget stærkt signal til 

kommunens politikere. 

Det bemærkes, at det er Provas, der driver genbrugspladserne. Provas er et 100% kommunalt ejet selskab. 

Indstilling: 

Forum Vojens fremsætter forslaget som ”borgerdrevet forslag” og søger støtteerklæringer ved at 

markedsføre det via lokalpressen og egne platforme. 

https://www.tonfor.dk/r%C3%B8m%C3%B8-genbrugsplads_24-7
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Beslutning: 

Godkendt som indstillet 

Bilag:  

https://www.tonfor.dk/r%C3%B8m%C3%B8-genbrugsplads_24-7  

 

7. Infrastruktur/stisystem (25 min.) 
Sagsfremstilling: 

Efter at Forum Vojens har indsendt idégrundlag til ”Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens” til 

Haderslev Kommune, har Udvalget for Plan og Miljø, på sit møde den 07-12-2020, behandlet og godkendt 

en  Stiplan 2020. Der er på investeringsplanen for 2021 til 2024 afsat 2 mio. kroner i 2021 samt i 

overslagsårene til udmøntning af stiplanen. 17 strategisk udpegede projekter vurderes ”væsentlige for et 

bedre stinet i Haderslev Kommune”. Forslagene fra Forum Vojens’ idégrundlag er medtaget og beskrevet i 

Stiplanen, men ikke prioriteret og udvalgt som strategisk udpegede projekter. I Vojens er der i stedet 

udpeget to mindre projekter, som kan forbedre trafiksikkerheden en smule, men som ikke forbedrer 

infrastrukturen. 

På Odinsvej fra tunnelen under Ribevej til tunnelen under jernbanen ved Banegården foreslås forbedring 

ved etablering af midterstriber og kantbaner (Stiplan, bilag A side 11 (A11)). Det er valgt at foreslå 

forbedring af ruten på Odinsvej, fremfor etablering af en ny niveaufri krydsning af jernbanen længere mod 

nord, fordi det er en relativ lille forkortelse af ruten mod øst, set i forhold til den store anlægsomkostning. 

Det andet strategisk udpegede projekt er en trafiksanering af Jernhytvej på den nordlige del (Stiplan, bilag 

A side 12 (A12)). Vejen er skolevej, og en trafiksanering begrundes med et ønske om at forbedre tryghed og 

sikkerhed for skoleelever. 

Når man ser nærmere på de 2 forslag, er det bedste ved dem, at de er billige. 

At begrunde en linjeføring for cyklister med, at det kun er en lille omvej (Odinsvej), forekommer at være et 

bilistsynspunkt. Cykelstier skal være genveje, som gør det attraktivt at tage cyklen frem for bilen, og for 

børn er en cykelrute typisk den eneste mulighed. Derfor har Forum Vojens i vores eget ”Idégrundlag” 

foreslået en forbindelse fra Huginsvang over jernbanen til østbyen med skole, Vojens Hallerne m.m. 

(Idégrundlag, forslag 7). Forvaltningen har i Stiplan anslået udgiften til 3-5 mio. kr. til dette projekt. 

 

Mht. Jernhytvej som skolevej har Forum Vojens længe forsøgt at få forbedret det sidste stykke af stien fra 

Fuglesøkvarteret over Glentevej via Østerled til Jernhytvej og Ungeuniverset. Forvaltningen har i Stiplan 

anslået udgiften til 750.000-1 mio. kr. til dette projekt. 

Forum Vojens kommer til at arbejde med infrastrukturen i adskillige år. Spørgsmålet er, om vi skal gå i 

dialog med kommunen og Vojens Sogns Menighedsråd om at gøre projekt Jernhytvej til et projekt Østerled, 

eller om vi skal begynde et helt andet sted med Idégrundlagsprojekterne - f.eks. Dyssebakken – Fuglehaven 

(Idégrundlag, forslag 1 og Stiplan side 21 (B21)). Dette projekt er kalkuleret til 1,3-1,5 mio. kr. 

Projekternes kompleksitet – og dermed tidshorisont – kan være forskellig, og begge projekter må i givet 

fald forventes at kræve betydelig medfinansiering fra Forum Vojens. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter sagen med henblik på en prioritering af indsatsen på kort sigt. 

https://www.tonfor.dk/r%C3%B8m%C3%B8-genbrugsplads_24-7
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/06/Id%C3%A9grundlag-til-et-sammenh%C3%A6ngende-og-trygt-stisystem-i-Vojens-20-05-18.pdf
https://www.haderslev.dk/media/81400/stiplan-2020.pdf
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Beslutning: 

Forum Vojens går i dialog med kommunen og Vojens Sogns Menighedsråd, med henblik på at få 

kombineret projekt Jernhytvej med projekt Østerled. 

Sideløbende arbejdes der på realisering af idégrundlagsprojektet Dyssebakken – Fuglehaven. 

Bilag:  

Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens  

Haderslev Kommunes Stiplan 2020 

 

8. Tilflytterservice/Velkomstpakke (25 min.) 
Sagsfremstilling: 

Med henblik på at give tilflyttere en god modtagelse kan Forum Vojens oprette en velkomstpakke som 

tilbud. Forum Vojens vil ikke umiddelbart kunne få oplysninger om nye tilflyttere via 

kommunen/Folkeregistret. Aht. GDPR-reglerne er det nødvendigt at tage udgangspunkt i en frivillig 

”tilmelding” fra nye borgere. Som alternativ løsning kunne man forestille sig fremlæggelse af en Info-

/tilmeldingsfolder hos boligforeninger og ejendomsmæglere. 
 

Indstilling: 

Der tages kontakt til boligforeninger og ejendomsmæglere for at undersøge, om en sådan løsning er mulig. 

I givet fald drøfter bestyrelsen på et senere tidspunkt spørgsmålet om velkomstpakkens indhold. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet.  

Ved senere drøftelse overvejes desuden muligheden for at afholde et årligt velkomstarrangement. 

 

9. Årsmøde 2021 (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Årsmøde 2021 i Forum Vojens er kalendersat til den 18. marts. 

Grundet situationen omkring covid-19 og de restriktioner, der følger med, er det ikke sandsynligt, at det 

bliver muligt at afholde årsmødet i marts. 

Forudsætningen for at afholde årsmødet er mere normale tilstande i samfundet, og at vi får en til vished 

grænsende sikkerhed for, at der ikke sker nye nedlukninger/forsamlingsrestriktioner, så forberedelser til 

mødet ikke er forgæves. 

Indstilling: 

Det indstilles at årsmødet den 18. marts udskydes til efteråret 2021, hvor nedlukningen af samfundet 

forhåbentlig er overstået. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet 

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/06/Id%C3%A9grundlag-til-et-sammenh%C3%A6ngende-og-trygt-stisystem-i-Vojens-20-05-18.pdf
https://www.haderslev.dk/media/81400/stiplan-2020.pdf
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10. 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: 

Der udmeldes om: 

Udskydelse af årsmøde. 

Sundhedscenteret m.m. – koordineret udmelding efter uge 5. 

Borgerforslag 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 4. marts 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: 

Punkter ifølge årsplan, samt terapibassin og borgerprojekter i Vojens sættes på dagsordenen på 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

12. Evt. (5 min.) 
 


