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Bestyrelsesmøde 22. april 2021 
Vojens Kultur- og Musikhus 
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  

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant (via Teams) 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem  

Fraværende:   Lisa Nielsen – suppleant 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

- Der henvises til Infomail, der blev udsendt til bestyrelsen den 08-04-2021 

- Svømmefaciliteter i Haderslev kommune 

- Forslag om investering i adgang, tryghed og liv i stationer (bl.a. Vojens) – se Danmark Fremad (s. 26-27) 

- Boligudvikling i Vojens 

- BID Vojens 

- Sundhedscenter Vojens 

- Udvikling af motorsport i Vojens 

- Status vedr. borgerforslag om Vojens Genbrugsplads 

  
Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

Digital kortlægning af stier og vandreruter i Haderslev Kommune: Kortlægning set med borgernes øjne - 
opfordring fra Bitten Jensen til at bruge den nye app og bidrage til kortlægningen, som skal gøre det 
nemmere at finde alle vandreruter i Haderslev Kommune. I forbindelse med projektet arbejdes der på at få 
kontaktpersoner i de forskellige områder, som skal sikre at linjeføring, der ikke er formålstjenlig, ikke 
kommer til at indgå i kortlægningen. 

2. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien – ingen ændring siden sidste møde. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

3. Budget 2022 (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

I forbindelse med opstart af anlægsbudget-processen 2022-2025 i Haderslev Kommunes Udvalg for Plan og 

Miljø har forvaltningen den 12-04-2021 via mail kontaktet Forum Vojens for at få kommentarer mht. 

prioritering og evt. medfinansiering af 3 budgetforslag med vidt forskellig økonomi: 

1. Stiforbindelse fra Dyssebakken til Fuglehaven (Forum Vojens´ forslag) 
2. Østergade - Krydsningshelle ved Vojenshallerne 
3. Ombygning af cykelstistrækningen gennem hovedgaden 
 

https://www.trm.dk/publikationer/2021/danmark-fremad-infrastrukturplan-2035/
https://biddanmark.dk/biddanmark-modellen/
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Svarfristen var allerede den 14-04-2021, hvorfor Forum Vojens´ formand har udarbejdet et udkast til 

besvarelse, som har været rundsendt til bestyrelsen til kommentering. 

 

Svaret er justeret ud fra indkomne kommentarer og sendt til kommunen inden fristens udløb. 

Indstilling: 

Sagen drøftes og besvarelsen godkendes. 

Beslutning: 

Besvarelsen er godkendt. 

4. Tilflytterkontakt (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet den 27-01-2021 blev det besluttet at tage kontakt til lokale boligforeninger og 
ejendomsmæglere for at undersøge, om de ville medvirke til at skabe kontakt mellem tilflyttere og Forum 
Vojens ved at fremlægge/formidle en Info-/tilmeldingsfolder til nye Vojensborgere.  
 
Formålet er – uden at komme i konflikt med GDPR-databeskyttelsesforordningen – at få tilflyttere til at give 
tilladelse til, at Forum Vojens kontakter dem – med henblik på at hjælpe tilflyttere til en god modtagelse på 
den nye bopæl. 
 
Tilbagemeldingerne fra boligforeninger og ejendomsmæglere har været éntydigt positive. Der er herefter 
udarbejdet et udkast til flyer, som tænkes fremlagt/udleveret til tilflytterne.  
 
Indstilling:  

- Udkast til flyer drøftes, justeres eventuelt – og godkendes. 
- Der tages stilling til, om flyeren skal afvente kontakt med kommunens nye bosætningskonsulent, der  
   tiltræder pr. 1. maj. 
 
Beslutning:  

Udkastet til flyer er godkendt. 
Flyeren sendes til Haderslevs Kommunes nye bosætningskonsulent med henblik på at inddrage evt. 
bemærkninger, inden flyeren tages i brug. 
 
Bilag:  

”Velkommen til Vojens” 
 

5. Ansøgning fra Vojens Handel HER (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Som led i det nye samarbejde mellem Haderslev Erhvervsråd (HER) og Vojens Handel med tilhørende 

aktivitetsudvalg har HER indgået og finansieret en 1-årig aftale med BIDdanmark om et BIDprojekt i Vojens 
by. 
 

https://biddanmark.dk/biddanmark-modellen/
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BIDdanmark står for selve organisering og facilitering af møder og uddelegering af ansvarsområder for at 
sikre, at aktiviteterne bliver gennemført. BIDdanmark vil sammen med lokale aktører skabe synlige 
resultater. 
 
BIDdanmark anbefaler at der afsættes mellem 50.000 -100.000 kr. til konkrete aktiviteter og events, som 
skal styrke byrummet til glæde for både borgere, handelslivet, ejendomsbesiddere, turister mm. 
Det er til disse aktiviteter, der søges midler hos Forum Vojens. 
 
Præcis hvilke tiltag og aktiviteter som laves vil besluttes af deltagerne på BIDmøderne, men som eksempler 
nævnes byrumsmøbler, pyntning af byen, fornyelse af pladser, beplantning, skiltning, markedsdage mm. 
 
Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter og tager stilling til ansøgningen. 
 
Beslutning: 

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor projektet. Der bevilges 20.000 kr. som ”startkapital”. Kommer 

udvalget frem til nogle mere konkrete projekter i processen med BIDdanmark, er de velkomne til at sende 

en ny ansøgning. 

Bilag:  

”Ansøgning fra Vojens Handel HER” 

 

6. Ansøgning fra Vojens Ishockey Klub (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Vojens Ishockey Klub har et ønske om at bygge en rullehockeybane, så klubbens medlemmer kan udvikle 
deres færdigheder i sommerperioden. I forbindelse med den ønskede rullehockeybane ønsker klubben, at 
der bygges motionsrum, klublokale, toiletter/ omklædningsrum og kontorfaciliteter. 
 
Vojens Ishockey Klub har som en af de få klubber i Haderslev kommune ikke et klublokale til medlemmerne. 
Det nye klublokale skal deles med Sønderjyske Ishockey Support (SIS), Vojens Skøjte Klub (VSK) samt 
Veteranerne i Haderslev Kommune (Patriots). 
 
Vojens Ishockey Klub søger om 15.000 kr. til at få lavet tegninger, som kan bruges til indhentning af priser 
for projektet. 
 
Ansøgeren oplyser yderligere, at: 
- rullebanen skal være et indendørs anlæg 
- placeringen skal afklares med Vojens Hallerne – formentlig på bagsiden af Arenaen. 
- det vil være muligt at bruge banen i samarbejde med de nævnte foreninger 
 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter og tager stilling til ansøgningen. 
 
Beslutning:  

Der bevilges 15.000 kr. til det ansøgte formål. Forum Vojens forudsætter, at VIK indhenter accept fra 
Vojens Hallerne, inden der sættes gang i udarbejdelse af tegninger. 
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Bilag:  

”Ansøgning fra VIK” 
 

7. Ansøgning fra Grundejerforeningen For Billundområdet (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Grundejerforeningen for Billundområdet søger om 350.000 kr. til opgradering af legepladserne i Billund 1 

og på Dyssebakken. Pladserne ønskes opgraderet til samme høje standard som Runebandens Legeplads, 

hvorved de er sikret langt frem i tiden, grundet materialernes kvalitet. 

Ligeledes ønskes Runebandens Legeplads suppleret med en babygynge. 

Ansøgeren oplyser, at der er offentlig adgang til foreningens legepladser. 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter og tager stilling til ansøgningen. 
 
Beslutning:  

Forum Vojens efterspørger yderligere oplysninger ift. økonomien for projektet og tager efterfølgende 
stilling til ansøgningen. 
 
Bilag:  

”Ansøgning – Grundejerforeningen for Billundområdet” 
 

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: 

Udmelding om: 

Ny app til digitalisering af stier og vandreruter. 

Udsigtspladsen. 

Banegårdspladsen. 

Velkomstflyer, når den er kommet ud til ejendomsmæglere og boligforeninger. 
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9. Punkter til næste møde (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er onsdag den 9. juni 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 til næstkommende bestyrelsesmøde: 

Ansøgning fra Grundejerforeningen for Billundområdet. 

Udsigtspladsen. 

Høringssvar til kommuneplan. 

 

10. Evt. (5 min.) 
 

Træer i fortovet i Vestergade. 

Lys i cykelskuret på banegården. 

P-båse på vejen ved Lidl. 

Digitale borgermøder i forbindelse med kommuneplan (11. maj for Vojens-området). 

Udsyn fra bænke ved Billundsøerne. 


