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Bestyrelsesmøde 15. december 2021 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 18:30 Slut kl. 20:30 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Randi Kæstrup Jensen 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 René Holm – suppleant  

Fraværende:  Kurt Hansen 
 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 
 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem  
 Preben Holmberg – byrådsmedlem 
 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 
 Marie Skødt – byrådsmedlem 
  
Referent: Ditte O’Neill 
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1. Konstituering (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen skal konstituere sig efter årsmødet. Poster som skal fordeles: formand, næstformand, kasserer, 

(sekretær). Da der ikke er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning i forbindelse med årsmødet 2021, 

foreslås uændret konstituering.  

Indstilling:  

Formand: Karl Posselt  

Næstformand/sekretær: Ditte O´Neill  

Kasserer: Anne-Marie Hundebøl  

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Bilag: Forum Vojens Forretningsorden - vedlægges til orientering. 

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

Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter. Punktet 

supplerer orienteringsmail sendt til bestyrelsen fra Karl Posselt 11-12-2021. 

- Partnerskab for levende bymidter + Mere liv i bymidter og landdistrikter (aftale mellem et flertal i  

  Folketinget) 

- Julebelysning 

- §17,4 udvalget for området omkring Fighter Wing Skrydstrup 

- KFUM-spejderne (Skovhuset, Overgårdsvej 1B, 6500 Vojens) 

- Vojens Hallerne (Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller) – nye vedtægter og  

  bestyrelsessammensætning. Byrådssag 

- Samarbejde med Haderslev Kommunes Driftsafdeling 

- Møde med Haderslev Kommunes nye direktør for Teknik og Klima 

- Udvikling af Fugesøområdet/østbyen 

- Rådet for Bosætning 

- Udstykning og byggemodning af parcelhusgrunde på Runebakken 

- P. J. Schmidt Fonden 

- Rundkørsel – Ribevej/Trekanten – uden ekstra ben og cykelpassage 

- Vandreruter i naturen: Få inspiration til din næste gåtur via app’en ”Ride with GPS” 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

Der henvises desuden til ”Orienteringsmail til Forum Vojens´ bestyrelse” – udsendt den 11-12-2021. 

 

https://im.dk/Media/637737802062926686/Aftaletekst%20-%20Mere%20liv%20i%20bymidter%20og%20landdistrikter.pdf
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/haderslev-byraad/2021-11-30-17-00-15054/
https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/find-ruter-i-naturen/
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3. Økonomi (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning og årsoversigt underskrives.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

Årsoversigt underskrives på bestyrelsesmødet i januar 2022. 

Forum Vojens har modtaget en donation på 74.867 kr. fra Vojens Handelsstandsforening. 

4. Kommunalvalg 2021 (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

I henhold til Forum Vojens´ Forretningsorden inviterer bestyrelsen de kommunalpolitikere, der er valgt i 

foreningens interesseområde, med til bestyrelsesmøderne. 

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 blev de hidtidige 4 lokalt valgte politikere genvalgt. Desuden 

blev Tina Rosenkilde Hansen og Jens Friis Felber, der også er bosat i lokalområdet, nyvalgt. 

Indstilling:  

I den kommende valgperiode (fra og med 1. januar 2022) inviteres alle 6 lokalt valgte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer med til bestyrelsesmøderne og tilsendes relevant materiale fra Forum 

Vojens. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

5. Cykelsti mellem Dyssebakken og Runebakken/Spætmejsevej (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Forum Vojens har tidligere sendt ”Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens” til 

Haderslev Kommune. Forum Vojens har senere sendt forslag til Haderslev Kommunes anlægsbudget for 

2022 – herunder forslag om en Stiforbindelse fra Dyssebakken til Fuglehaven via Spætmejsevej. Forum 

Vojens har desuden tilkendegivet, at foreningen er indstillet på at finansiere en betydelig andel af 

anlægsudgifterne (forventet 1,3-1,5 mio. kr.) ved realisering af projektet, der ikke er prioriteret i 

kommunens egen Stiplan 2020 og heller ikke medtaget i kommunens anlægsbudget for 2022. 

 

Byrådet har på sit møde den 30. november 2021 godkendt en anlægsbevilling til byggemodning af (12) 

parcelhusgrunde på Runebakken i Vojens i området, hvor cykelstien er foreslået anlagt. Der er skitseret 

mulighed for yderligere 7 byggegrunde i området, mens der ikke er indtegnet nogen cykelsti. 

 

Igangsætning af boligbyggeri indgik også i Forum Vojens´ forslag til det kommunale anlægsbudget, så 

byggemodningen er en god begyndelse. Bebyggelse i området ved Runebakken overflødiggør imidlertid 

ikke en stiforbindelse mellem Dyssebakken og Fuglehaven. 

Indstilling:  

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/10/Idegrundlag-til-et-sammenhaengende-og-trygt-stisystem-i-Vojens-20-05-18.pdf
https://www.haderslev.dk/media/81400/stiplan-2020.pdf
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Forum Vojens henvender sig på ny til Haderslev Kommune med henblik på at fremme anlæg af stien med 

de justeringer, de nye boliger i området måtte gøre nødvendige. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

6. Nytårs-affaldsindsamling (10 min.) 
Sagsfremstilling:  

FV har tidligere modtaget et 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 fyrværkeri og skæmmer i landskabet flere måneder efter nytår. 

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

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 27-01-2021 at afprøve forslaget - foreløbig i januar 2022. 

Indstilling:  

Forslaget sættes i værk i perioden den 1.-7. januar 2022. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

7. Årshjul/mødeplan frem til årsmødet 2023 (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Mødeplan for det kommende år, frem til næste årsmøde i marts 2023, skal fastlægges. Følgende 

mødedatoer er foreslået og tidligere besluttet:  

- Torsdag den 27. januar 2021 kl. 19 

- Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19 

- Årsmøde torsdag den 17. marts 2022 kl. 19 

I medfør af Corona-situationen må det forventes, at der fortsat skal holdes fysisk afstand. Antallet af lokalt 

valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver desuden forøget med 2 fra januar 2022. Derfor kan 

bestyrelsesmøder ikke afholdes i Forum Vojens´ lokaler på 1. sal i Danmarksgade 6-8.  

Det foreslås, at vi indtil videre, om muligt, holder bestyrelsesmøder i Vojens Kultur- og Musikhus i 

Vestergade 20. 

Forslag til yderligere bestyrelsesmødedatoer frem til årsmødet 2023: 

Tirsdag den 5. april 2022 

Onsdag den 15. juni 2022 

Torsdag den 18. august 2022 

Tirsdag den 4. oktober 2022 

Onsdag den 30. november 2022 

Torsdag den 26. januar 2023 

Tirsdag den 28. februar 2023 

+ Årsmøde, torsdag den 16. marts 2023 

Forslag til Årshjul/-plan udsendes sammen med dagsordenen som særskilt bilag. 
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Indstilling:  

Årshjul, møde- og lokaleplan drøftes, justeres om nødvendigt og godkendes.  

Beslutning:  

Års- og mødeplan godkendt. 

Bilag: Årsplan for Forum Vojens 2021-22. 

8. Borgerprojekter (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Ideerne om Vojens borgerprojekter – som en parallel til den borgerbudgettering, der er kendt fra 

landdistrikterne i Haderslev kommune – blev præsenteret på Forum Vojens´ årsmøde den 2. september 

2021. Forslaget går i korthed ud på: 

Borgerne får rådighed over penge til projekter eller aktiviteter, de selv udvælger og gennemfører. 

Hensigten er bl.a. at skabe øget lokalt engagement og frivillighed - og samtidig styrke fællesskabet.  

Foreninger eller borgergrupper (”aktivitetsgrupper”) kan søge penge fra puljen til at gennemføre projekter.  

 

Det første år (2022) afsættes 60.000 kr. Beløbet kan tilpasses fra år til år efter antallet af projektforslag og 

evaluering af forløbet. 

Kriterier: 

Projekterne skal i størst muligt omfang: 

- være borgernære 

- være offentligt tilgængelige 

- have formål, der normalt ikke indgår i offentlige kerneopgaver 

- passe ind i Forum Vojens’ formålsparagraf om at fremme og realisere en fortsat udvikling af Vojens. 

Proces og tidsperspektiv: 

Forum Vojens arrangerer et informationsmøde i januar 2022, hvor der informeres om kriterier, økonomi og 

muligheder. Mødet annonceres via Forum Vojens’ informationskanaler og i pressen. Derefter er der en ca. 

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

Forum Vojens´ bestyrelse opstiller en liste over indkomne forslag sammen med en vurdering af, om 

forslagene lever op til kriterierne, så de kan indgå i afstemningsprocessen.  

Der afholdes et borgermøde, hvor der stemmes om de forslag, der opfylder betingelserne. 

De prioriterede projekter skal derefter realiseres indenfor 12 måneder fra godkendelse. Der skal afleveres 

en kort rapport vedlagt regnskab og dokumentation/bilag. 

Indstilling:  

- Forum Vojens arrangerer informationsmødet torsdag den 13. januar 2022 kl. 19. 

- Der sigtes efter, at afstemning og igangsætning af projekter for 2022 kan ske i forbindelse med Forum 

Vojens´ årsmøde, der er planlagt til torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.  

Beslutning:  
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Godkendt som indstillet. 

Sekretæren reserverer mødelokale i Frøs Arena og bestiller forplejning. 

Det undersøges om det er muligt at sprede budskabet til foreninger via Conventus. 

9. Udmelding til offentligheden (5 min.) 
Sagsfremstilling:  

Punktet er på dagsordenen som led i bestyrelsens ønske om større synlighed blandt borgere, lokalpresse og 

politikere.  

Indstilling: 

Der udsendes en nytårsudtalelse indeholdende årets resultater. 

Det drøftes og besluttes, hvilke områder der evt. yderligere skal kommunikeres om. 

 

Beslutning: 

Nytårsudtalelse udsendes, herunder information om borgermøde. 

Desuden udmelding om affaldsindsamling. 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 27. januar 2022.  

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 dagsorden: 

Evaluering af infomødet vedr. borgerprojektet. 

Gennemgang af projekter ift. disponerede midler. 

11. Evt. (5 min.) 
Lokalafdeling af Natteravnene (BID) 


