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Bestyrelsesmøde 9. juni 2021 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21.40 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 
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 Calle Simonsen 
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 Kurt Hansen 

 Randi Kæstrup Jensen 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (25 min.) 
Sagsfremstilling: 

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

- Der henvises til Infomail, der blev udsendt til bestyrelsen den 21-05-2021 

- Banegårdspladsen - underføringen 

- Banegårdspladsen – den grønne del 

- Workshop om bosætning  

- Krydset Østergade-Trekanten-Ribevej  

- Ansøgning vedr. legepladser  

- Fuglesøprojektet – status, borgermøde 

 

 Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

Desuden orienteret om Danmarksgade 8, 2-1 vej på Over Jerstalvej, hærvejsskiltning samt hærvejsherberg i 
Jegerup, Det lille herberg, som rummer 8 sovepladser. 

 

2. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

3. Principper og forventninger til fremtidig økonomi (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

I lighed med tidligere år har Haderslev Kommune bedt om en vurdering af status og fremtidig økonomi for 
Forum Vojens. Denne gang udarbejdede FVs formand og kasserer et svar af mere principiel karakter og 
med et længere tidsperspektiv end hidtil. Svarudkastet blev udsendt til høring blandt bestyrelsens 
medlemmer, og svaret til kommunen er vedlagt som bilag til denne sag. 
 
Sagen medtages på dagsordenen, fordi det er vigtigt, at der i bestyrelsen er ens opfattelse og enighed om 
prioriteringer og tilskudspolitik – med udgangspunkt i de erfaringer, der hidtil er gjort af Forum Vojens.  
 
Selv om der er sat beløb i et regneark, er det også vigtigt at kunne handle fleksibelt i situationer, hvor der 
pludselig opstår muligheder – uden at miste øje for målet. 
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Der henvises desuden til de principper, der indgår, når FV behandler ansøgninger om midler til lokale 
initiativer: 
 
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  
 
Indstilling:  

Prioriteringer og tilskudspolitik drøftes med udgangspunkt i bilaget til sagen. 
 
Beslutning:  

Prioriteringer og tilskudspolitik blev drøftet og endeligt godkendt. 

Bilag:  

Flerårig oversigt over FVs økonomi og planer 
 

4. Indsats for børn og unge i Vojens (25 min.) 
Sagsfremstilling:  
 
Hassan Najem, der er kommunens Hotspotchef og leder af SSP og Forebyggelse, deltager som gæst under 
dette punkt. 
 
Hassan Najem orienterer om muligheder og udfordringer i indsatsen for børn og unge i Vojens. Herunder 
status for de initiativer, der hører under ”den hele skole”. 
 
Der bliver lejlighed til spørgsmål og drøftelse.  
 
Indstilling:  
 
Orienteringen tages til efterretning.  
 
Beslutning:  
Taget til efterretning. 

SSP er jævnligt til stede på Banegården og i dialog med andre aktører – DSB, Banedanmark, politiet. 

Det er vigtigt at SSP bliver hørt, så deres perspektiver kan inddrages i projekter, som eksempelvis 

Banegårdspladsen, set fra et kriminalpræventivt perspektiv. 

Negativ omtale forstærker negativ adfærd/polarisering. Evt. kunne der afholdes et borgermøde med positiv 

kommunikation og tryghed i Vojens som formål/tema. 
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5. Høringssvar vedr. Forslag til Kommuneplan 2021-33 (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Formanden har formuleret et forslag til høringssvar ud fra en lokalområdesynsvinkel. Behandlingen af 
forslaget kan koncentreres om antallet af emner – samt en vurdering af, hvordan FV får størst indflydelse 
på Kommuneplanen.  
 
Indstilling:  

Udkast til høringssvar drøftes og justeres, inden det sendes til kommunen. 
 
Beslutning: 

Drøftet – formanden retter til og sender høringssvaret til godkendelse pr. mail.  

Bilag:  

Udkast til høringssvar vedr. Kommuneplan 2021-33. 

 

6. Ansøgning fra Krolfklubben Odin (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Krolfklubben Odin, Overgårdsvej 1C, 6500 Vojens søger om 5.000 kr. til et bord-/bænkesæt til opstilling ved 
søbredden ud for krolfklubbens bane. Det er beregnet til offentlig brug til de mange borgere, der går ture 
rundt om søerne og gerne vil sidde og nyde den flotte udsigt. Klubformanden har tidligere lavet et sæt, som 
efter flittig brug er blevet ustabilt. 
 
Indstilling:  

Der bevilges 5.000 kr. som ansøgt til formålet. 
 
Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

 

7. Årsmøde 2021 (5 min.) 
Sagsfremstilling:  

Bestyrelsen besluttede tidligere på året at udsætte årsmødet til torsdag den 2. september 2021 kl. 19 pga. 
Corona.  

 
Årsmødet skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering på hjemmeside og i dagspressen. 
Evt. forslag skal være modtaget af formanden senest 14 dage før årsmødets afholdelse. Bestyrelsen      
oplyser om indkomne forslag på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen. Dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning,  
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,  
4. Fremlæggelse af forslag til budget,  
5. Fastsættelse af eventuelt kontingent,  
6. Behandling af indkomne forslag,  
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7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant,  
9. Eventuelt.  
 

Dagsordenen gennemgås og opgaverne fordeles. 

Indstilling: 

 

Formand og næstformand/sekretær er tovholdere på arrangementet. Bestyrelsen bidrager med input til 

beretningen, som derefter sammenskrives af formanden og forelægges til godkendelse på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Der holdes et oplæg om borgerbudgettering inden afvikling af selve årsmødet. 

Sekretæren sørger for annoncering, lokale og forplejning. Kontakter desuden dirigent og undersøger 

forhold vedrørende vedtægtsændringer. 

Kassereren reviderer regnskab og kontakter revisorer ift. genvalg. 

 

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: 

Der kommunikeres om: 

Udsigtspladsen 

Kommuneplanhøring 

Reklame for årsmøde. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 18. august 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. 
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Indstilling: 

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

bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Ingen punkter pt. 

 

10. Evt. (5 min.) 
 

Julebelysning – beslag til julestjerner og tjek af stjernerne ift. om lyskæderne sidder korrekt. 


