
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, den 04-03-2021    
 

1 
 

Bestyrelsesmøde 4. marts 2021 
Afholdes virtuelt via Teams 
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 

 Randi Kæstrup Jensen 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem  

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem (pkt. 3-13, fra kl. 20:20) 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Marit Nielsen-Man – sundhedschef i Haderslev Kommune (pkt. 1) 

Fraværende:  René Holm – suppleant 
 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 
 Marie Skødt – byrådsmedlem 
  
Referent: Ditte O’Neill 

1. Sundhedscenter Vojens (20 min.) ............................................................................................................ 2 

2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) ................................................................................... 2 

3. Økonomi (5 min.) ...................................................................................................................................... 2 

4. Borgerprojekter i Vojens (20 min.) ........................................................................................................... 3 

5. Ansøgning til P.J. Schmidtfonden (10 min.) ............................................................................................. 4 

6. Affaldsindsamling 18. april 2021 (10 min.) .............................................................................................. 4 

7. Ansøgning (10 min.) .................................................................................................................................. 5 

8. Kommunal tilflytterservice (15 min.) ....................................................................................................... 5 
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9. Forslag til Haderslev Kommunes budget for 2022 (20 min.) ................................................................... 6 

10. Forslag til mødeplan frem til årsmøde 2022 (5 min.) .......................................................................... 7 

11. Udmelding til offentligheden (5 min.) .................................................................................................. 7 

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

13. Evt. (5 min.) ........................................................................................................................................... 8 

 

1. Sundhedscenter Vojens (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Sundhedschef Marit Nielsen-Man er gæst på bestyrelsesmødet for at give en bredere orientering om 
Sundhedscentret. 

Bestyrelsen får lejlighed til at stille spørgsmål. 

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

- Der henvises til Infomail til Forum Vojens´ bestyrelse – februar 2021 (udsendt 22-02-2021) 

- Danmarksgade 8 

- Fuglesøen 

  
Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
 
Taget til efterretning. 

Der udarbejdes besvarelse på henvendelse vedr. Fuglesøen og meldes offentligt ud ift. Forum Vojens’ 
støtte og bevilling til projektet. 

 

3. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  
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Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning.  

Kassereren har fået en henvendelse fra Høtteudvalget vedr. annoncering i programmet for Vojens Høtte 

2021. Forum Vojens fortsætter, som hidtil – 1.000 kr. for medlemskab og lille annonce i Høtte-programmet. 

Bidrager desuden med at dele information om Høtten via egne kanaler. 

 

4. Borgerprojekter i Vojens (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen for Forum Vojens afsætter en årlig pulje til borgerprojekter. Beløbet kan tilpasses fra år til år, 

men foreslås i opstartsåret at udgøre 60.000 kr. svarende til 10% af Forum Vojens’ kommunale tilskud i 

2021.   

 

Ideen bag borgerprojekter er at skabe øget lokalt engagement og frivillighed ved at borgere/ 

foreninger/interessegrupper selv gennemfører projekter, som styrker fællesskabet og skaber merværdi for 

lokalområdet. 

 

Borgere/foreninger/interessegrupper kan søge midler til gennemførelse af et eller flere projekter, der i 

størst muligt omfang opfylder nedenstående kriterier:   

 
1. Borgernære 
2. Offentligt tilgængelige 
3. Formål, der normalt ikke indgår i offentlige kerneopgaver 
4. Projekter med en bredere appel end borgerens/foreningens/interessegruppens egne medlemmer.  

 

Ansøgningsskema til borgerprojekter findes på hjemmesiden. Skal indeholde navn på projekt-

holder/ansøger, projektbeskrivelse, beløb, forventet tidsramme og gevinst/værdi for lokalområdet.  

 

Proces- og tidsplan for borgerprojekter er:  

• Afholdelse af offentligt borgermøde, hvor der informeres om kriterier, økonomi og muligheder 

• 2 måneders idéfase til udarbejdelse af projektforslag og indsendelse af ansøgninger   

• Opstilling af liste over indkomne forslag og vurdering af, om forslagene lever op til kriterierne, så de kan 

indgå i afstemningsprocessen  

• Borgermøde, hvor der stemmes om indkomne forslag, der opfylder betingelserne 

• Realisering af projekter indenfor 12 måneder fra godkendelse 

• Afrapportering incl. regnskab og dokumentation/bilag 

• Evaluering og evt. tilretning af konceptet 

 

Indstilling: 

• Der tages stilling til de udarbejdede kriterier og beløb 

• Der informeres om det påtænkte borgerprojekt på førstkommende årsmøde 

• Første borgerprojekt igangsættes, når årsmøde er afholdt og restriktioner som følge af Covid-19 gør det 

muligt 

 

https://vojens.dk/soeg-om-stoette/
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Beslutning: 

Godkendt som indstillet, herunder godkendelse af de udarbejdede kriterier og forslag til beløb. 

Bilag: 

Ansøgningsskema 

Afrapporteringsskema 

 

5. Ansøgning til P.J. Schmidtfonden (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

P.J. Schmidt-Fonden (almenvelgørende) har tilbudt at donere kr. 50.000 til Forum Vojens´ projekter i 2021. 

Donationen skal anvendes og indgå i konkrete og blivende aktiviteter til glæde for alle i Vojens.  

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilket projekt, vi vil ansøge fonden om bidrag til i år.  
 
Mulige projekter, der forudses at kunne komme i betragtning i 2021:  
- Udsigtspladsen mellem Hans Grams Gade og Vestergade  
- Renovering af Banegårdspladsen – den grønne del 
- Et projekt fra stiplanen  
 
Indstilling:  

Der søges til udsigtspladsen mellem Hans Grams Gade og Vestergade, som indtil videre er det bedst 
beskrevne projekt, der skal realiseres i 2021.  
 
Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

6. Affaldsindsamling 18. april 2021 (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. Der er PR-mæssige fordele ved at gennemføre indsamlingen som en landsdækkende 
kampagne.  
Forum Vojens har i flere år organiseret indsamlingen 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.  
Arrangementet tilpasses de Coronarestriktioner, der måtte være gældende på indsamlingstidspunktet. 
 
Indstilling:  

Forum Vojens opretter i lighed med tidligere år en indsamling søndag den 18. april 2021 på 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/  og 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:  

https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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Godkendt som indstillet. 
 
Bilag:  

Yderligere oplysninger om indsamlingen på https://www.affaldsindsamlingen.dk/  
 

7. Ansøgning (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Aktivitetsgruppen Vojens DiscGolfPark har indsendt en ansøgning om et tilskud på 15.000 kr. til opførelse af 
et overdækket skur med 4-5 borde/bænkesæt. 
Supplerende oplyser gruppen, at det samlede budget er på 40.000 kr. og at det af skiltning vil komme til at 
fremgå, at alle er velkomne til at benytte faciliteterne. Desuden, at projektet vil aflaste ift. discgolfspilleres 
nuværende brug af p-plads og ophold hos de blå spejdere. 
 
Der vil til projektet blive brugt gode materialer og projektet bliver realiseret ved frivillig arbejdskraft. 
 
Indstilling:  

Forum Vojens giver tilsagn om 15.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at projektet realiseres i 2021 
og er til rådighed for offentligheden. 
 
Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Bilag:  

forumvojens_ansogning.pdf 
 

8. Kommunal tilflytterservice (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune har oprettet en hjemmeside (https://flyttilhaderslev.dk/) og en Facebookside 
(https://www.facebook.com/tilflytterihaderslevkommune/), der henvender sig til potentielle tilflyttere.  
 
Bestyrelsen har tidligere besluttet at se konstruktivt på en supplering af indholdet ud fra en ”Vojens-
betragtning”. 
 
Noget tyder imidlertid på, at den løbende vedligeholdelse af siderne kunne være bedre. På hjemmesiden er 
der trykfejl og links, der ikke virker. Navigationen er ikke overskuelig eller fører til gentagelser af de samme 
oplysninger. Karl Posselt har på Forum Vojens´ vegne indsendt forslag til rettelse af de mest iøjnefaldende 
trykfejl. Forslagene er videresendt til kommunens kommunikationsafdeling, der vedligeholder 
hjemmesiden. 
 
På byrådsmødet den 26-01-2021 blev det besluttet at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg, der bl.a. skal arbejde 
med at udvikle konkrete mål, initiere konkrete forslag inden for bosætning, arbejdspladser og uddannelse 
samt koordinere imellem og på tværs af de relevante stående udvalg. Samtidig etableres et 
vækstsekretariat under kommunaldirektøren. Sekretariatet skal arbejde med at understøtte de politiske 
ambitioner, samt betjene § 17, stk. 4-udvalget. Første konkrete initiativ vil være at ansætte en 
bosætningskoordinator. 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://flyttilhaderslev.dk/
https://www.facebook.com/tilflytterihaderslevkommune/
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Der er herefter opslået en stilling som konsulent med fokus på bosætning, vækst og udvikling til besættelse 
pr. 1. maj 2021. Konsulenten får bl.a. til opgave at videreudvikle hjemmesiden 
https://flyttilhaderslev.dk/. 
 
Indstilling:  

Forum Vojens tager kontakt til den nye konsulent, når vedkommende er tiltrådt – med henblik på en dialog 
om synligheden af kommunens næststørste by i den information, der retter sig mod potentielle tilflyttere. 
 
Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 
 

9. Forslag til Haderslev Kommunes budget for 2022 (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har via eget budget mulighed for at gennemføre mindre projekter – herunder at søge 
medfinansiering via eksterne midler. Foreningen har imidlertid også forslag til projekter af mere 
omfattende og kompleks karakter, hvis realisering forudsætter både teknisk bistand og betydelig 
medfinansiering fra Haderslev Kommune. Forum Vojens har f.eks. tidligere indsendt forslag vedr. etablering 
af terapibassin i forbindelse med en udbygning af Vojens Svømmehal.  
 
Eksempler på ønsker: 
o Terapibassin 
o Ungdomsklub 
o Ny ejer- og lejeboliger i Vojens (f.eks. Bøgely-grunden, Højgadegrunden, VAB-planer for udvidelse af 

Birkeparken) 
o Byudvikling i Vestergade (Masterplanen for Vojens midtby) 
o Stiplanprojekt 
 
Indstilling:  

Det drøftes, hvilke projekter bestyrelsen ønsker inddraget i den kommunale budgetproces for 2022 og med 
hvilken prioritering.  
Ligeledes drøftes Forum Vojens´ muligheder for medfinansiering. 
 
Beslutning:  

Det har 1. prioritet at få inddraget terapibassinet i det kommunale budget.  

Forum Vojens vil desuden foreslå projekt 1: Forbindelse mellem Dyssebakken og Fuglehaven i 
idégrundlaget, ”Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”, og samtidig tilkendegive, at der her vil 
være mulighed for medfinansiering fra Forum Vojens. 

Ny ejer- og lejeboliger i Vojens søges ligeledes prioriteret i budgettet, med henvisning til at der skal være 
balance imellem Haderslev og Centerbyerne – også ift. bosætning. Den tomme ”Bøgely-grund” nævnes som 
oplagt mulighed. 

 

https://flyttilhaderslev.dk/
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10. Forslag til mødeplan frem til årsmøde 2022 (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Mødeplan for det kommende år, frem til næste årsmøde i marts 2022, skal fastlægges. Der lægges op til 6-8 
bestyrelsesmøder. 

Forslag: 

• Torsdag den 22. april 2021 kl. 19 
• Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19 
• Onsdag den 18. august 2021 kl. 19 
• Årsmøde 2021, torsdag den 2. september 2021 kl. 19. 
• Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19 
• Onsdag den 15. december 2021 kl. 19 
• Torsdag den 27. januar 2021 kl. 19 
• Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19 
• Årsmøde torsdag den 17. marts 2022 kl. 19 

 
Indstilling:  

Mødeplanen drøftes, justeres om nødvendigt og godkendes. 
 
Beslutning:  

Godkendt. Mødeplanen erstatter tidligere godkendt mødeplan. 
 

11. 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: 

Udsigtspladsen 

Sundhedscenter Vojens 

Affaldsindsamling 

Prioriterede forslag til Haderslev Kommunes budget 2022. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 22. april 2021.  
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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: 

Intet for nuværende ud over de faste punkter. 

 

13. Evt. (5 min.) 
 

Nyoprettet aktivitetsudvalg ift. handelslivet i Vojens. 
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Bilag til pkt. 4 – Borgerprojekter i Vojens 

ANSØGNINGSSKEMA 

 

Forum Vojens Borgerprojekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Der ydes ikke tilskud til koncertarrangementer 

 

  

Projektholder/ansøger 
 
 
 

 

 

Borgerprojektets titel 
 
 
 

 

 

Projektbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ansøgt beløb  

 

 

Beskrivelse af hvilken 
gevinst/værdi projektet 
forventes at have for 
lokalområdet 
 
 

 

 
Forventet tidsramme 

 

 

 

 

 

 
Dato og underskrift 
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AFRAPPORTERINGSSKEMA 

 

Forum Vojens Borgerprojekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektholder/ansøger 
 
 
 

 

 

Borgerprojektets titel 
 
 
 

 

 

Projektbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bevilget projektsum 
 
Regnskab og dokumentation for 
afholdte udgifter vedlægges 

 

 

 

 
Evt. kommentarer 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dato og underskrift 
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Bilag til pkt. 7 – Ansøgning 
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