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Bestyrelsesmøde 18. august 2021 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:00 

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  

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Fraværende:  Lisa Nielsen – suppleant 

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem  

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 
  
Referent: Ditte O’Neill 
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10. Evt. (5 min.) ........................................................................................................................................... 6 

 

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

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

- Fuglesøprojektet – status, borgermøde 

- Høringssvar vedr. kommuneplan 2021-33  

- Tilflytterfolder 

- Møde med kommunaldirektør Peter Karm (Ditte og Karl) 

- Danmarksgade 8 

- Strategi mod ensomhed (Bilag: Kommissorium/invitation) 

- Reparation af stier i Billundområdet i Vojens 

- Haven foran Aktivitetscenter Povlsbjerg 

  
Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Taget til efterretning. 
 

2. Banegårdspladsen – den grønne del (5 min.) 
Sagsfremstilling:  

I forbindelse med planlægning og projektering af Banegårdspladsens grønne del, der udvides i forbindelse 

med renoveringen af pladsen, har Haderslev Kommune taget udgangspunkt i forslaget fra Forum Vojens´ 

masterplan og i udformningen taget hensyn til Forum Vojens´ ønsker.  

Via en mailafstemning har bestyrelsen tilsluttet sig forslaget om at bevilge et tilskud på 400.000 kr. til 

færdiggørelsen af anlægget – herunder etablering af et lille legeområde for børn. 

Indstilling: 

Resultatet af mailafstemningen godkendes. 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

3. Økonomi (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Desuden gennemgås årsoversigt 2020. 
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Indstilling:  

Orientering tages til efterretning og årsoversigt underskrives.  

Beslutning:  

Taget til efterretning og underskrevet. 

 

4. Årsmøde den 2. september 2021 (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Årsmødet er igen i år udsat pga. de i foråret gældende forsamlingsrestriktioner. Det afholdes torsdag den 

02-09-2021 kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7). 

Mødet er varslet via annonce i Ugeavisen MidtSyd (den 11. august), indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside 

(https://vojens.dk/aarsmoede-i-forum-vojens-2021/ den 10. august) og Facebook-side 

(https://www.facebook.com/vojens.dk/ , den 10. august).  

Udkast til reviderede vedtægter er lagt på hjemmesiden Forslag til vedtægtsændringer årsmøde 2021. 

Der er booket lokale og servering samt truffet aftale med dirigent. Der er adgang til projektor i lokalet. 

Valg/kandidater: 

- Der er 3 bestyrelsesmedlemmer (Solveig, Kurt og Karl) på valg for 2 år 

- Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen (p.t. René og Lisa) på valg for 1 år 

- Der skal vælges 2 revisorer (p.t. Teis Melcher og Torben Skødt) og en revisorsuppleant (p.t. Jens Friis  

  Felber) for 1 år. 

Alle er villige til genvalg 

Indstilling: 

Bestyrelsens beretning drøftes/tilrettes og godkendes.  

Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til 

årsmødet.  

Sekretæren orienterer om de reviderede vedtægter. 

 

Evt. øvrige hængepartier afklares. 

Mødetid for bestyrelsen er kl. 18.30. 

Beslutning: 

Bestyrelsens beretning godkendt. 

Sekretæren undersøger muligheden for vedtægtsændring ift. registrering af medlemmer. 

Der bestilles forplejning til 50 personer. 

Bilag: 

- Udkast til bestyrelsens beretning 

- Annonce i Ugeavisen MidtSyd 

 

https://vojens.dk/aarsmoede-i-forum-vojens-2021/
https://www.facebook.com/vojens.dk/
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2021/08/Forslag-til-nye-vedtaegter-aarsmoede-2021.pdf
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5. Borgerprojekter (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

Som indledning til årsmødet orienteres om mulighederne for ”borgerprojekter”. 

Der henvises i øvrigt til referat fra Forum Vojens´ bestyrelsesmøde den 04-03-2021. 

Indstilling: 

Det drøftes og aftales, hvem der præsenterer sagen på årsmødet.  

 

Beslutning: 

Der udarbejdes en folder med kriterier og procedure for Vojens borgerprojekter. 

Solveig Larsen laver oplæg til præsentation på årsmødet. Informations- og opstartsmøde afholdes i januar 

med henblik på en proces, der leder til afstemning om projekterne på årsmødet i marts 2022. 

 

6. Byvedligeholdelse (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

Set i lyset af FVs resultater siden stiftelsen er tiden måske inde til at formulere en ny vision for det 

fremtidige arbejde – uden at glemme ideerne fra VisionVojens-arbejdet. 

I takt med, at det lykkes at gennemføre udviklingsprojekter, bliver det desværre også mere og mere synligt, 

at manglende vedligeholdelse på visse områder skæmmer byen. Det er tydeligvis også noget, der optager 

borgerne. 

FV skal som hovedregel ikke bruge foreningens økonomi på vedligeholdelse. Det er udgifter, der hører 

hjemme på kommunens driftsbudget. Derimod kan FV godt arbejde mere systematisk på at hjælpe 

forvaltningen og give kommunen praj om manglende vedligeholdelse af kommunale arealer og anlæg. 

Idealet kunne være ansættelsen af en bypedel. 

Indstilling: 

Sagen drøftes.  

 

Beslutning: 

Sagen blev drøftet. 

I første omgang undersøger vi muligheden for en aftale om halvårlige møder med de to lokale driftsledere 

fra Haderslev Kommune. 

 

7. Dialogmøde om udvikling af området o. Fighter Wing Skrydstrup (5 min.) 
Sagsfremstilling:  

Forum Vojens har fået invitation fra Haderslev Kommune til at deltage i et dialogmøde om udvikling af 

området omkring Fighter Wing Skrydstrup. Mødet afholdes den 7. september kl. 19.00-21.00 i Vojens 

Lufthavn, Lilholtvej 8, 6500 Vojens. Forum Vojens har mulighed for at sende 3 deltagere. Tilmeldingsfristen 

er den 31. august. 

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2021/03/Referat_bestyrelsesmoede-210304.pdf
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Invitation er udsendt til bestyrelsen, og Randi, Anne-Marie, Kurt og René har meldt sig som interesserede. 

Indstilling: 

Det aftales, hvem der skal repræsentere Forum Vojens på mødet. 

 

Beslutning: 

Forum Vojens bakker op om initiativet med en positiv, konstruktiv indgangsvinkel og fokus på udvikling. 

Randi, Anne-Marie og Kurt deltager som repræsentanter for Forum Vojens. 

Bilag: Invitation Dialogmøde Skrydstrup. 

 

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 udmeldes om: 

Årsmøde - før og efter. 

Vojens borgerprojekter. 

Etablering af 2 minus 1-vej. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 7. oktober 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: 

Konstituering. 

Årsplan. 
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10. Evt. (5 min.) 
Måger på området ved tidl. Brdr. Gram. 
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Bilag punkt 4 – Årsmøde 

Annonce i Ugeavisen MidtSyd 11. august 2021 

 

 


