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Bestyrelsesmøde 27. januar 2022 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:10 

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  

 Marie Skødt – byrådsmedlem (Fra kl. 20) 

 Jens Friis Felber – byrådsmedlem 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem (indtil kl. 20:55) 

Fraværende:  Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Tina Rosenkilde Hansen – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Stationsbygningen (”stationsstue”, ventesal og adgang til toiletter) 

- Ungeuniverset. Ansøgning til kommunen om midler til kobling mellem skole og fritid 

- Ny bestyrelse for Vojens Hallerne 

- Status vedr. Sundhedscenter Vojens (+ mail fra chefen for Sundhed og Forebyggelse) 

- Danmarksgade 8  

- Affaldsindsamling efter nytårsaften 

- Dialogmøde med LBU- det nye ”Land og Byudviklingsudvalg” 

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Opfordring til affaldsindsamling efter nytårsaften gentages til nytåret 2022. 

Bilag: Opfølgning på workshop om nytænkning af Sundhedscenter  

 

2. Økonomi (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, herunder gennemgang af regnskab 2021 til godkendelse samt økonomioversigt 

for 2021.  

Desuden gennemgås overblik over disponerede midler. Differencen mellem disponerede midler og faktisk 

forbrug er efterhånden så anselig, at der er behov for at et fornyet overblik over foreningens økonomi.  

Eksterne projektmagere er kontaktet pr. mail, og på grundlag af tilbagemeldingerne gennemgås økonomien 

for både de eksterne projekter og Forum Vojens´ egne budgetterede udgifter. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning og regnskab 2021 underskrives.  

Der foretages en budgetrevision, der bliver retningsgivende for det fremtidige arbejde. 
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Beslutning:  

Orientering taget til efterretning og regnskab 2021 underskrevet. 

Budgetrevision: 

2 minus 1 vej – er betalt, resterende 19.422 kr. frigives til ikke-disponerede midler. 

Infrastrukturgruppe – ikke aktuel. Disponering på 50.000 kr. frigives til ikke-disponerede midler. Der er 

fortsat disponeret 300.000 kr. til stiprojekter. 

Krolfklubben – er betalt, resterende 1.930 kr. frigives til ikke-disponerede midler. 

VIK tegninger (15.000 kr. disponeret). Afventer tilbagemelding på status fra projektgruppen. 

Banegårdsprojektet - betalt 220.469 kr. Det ikke afklaret om alt er betalt. Den samlede disponering på 

400.000 kr. bibeholdes, indtil projektet er endeligt afsluttet. 

Øvrige disponeringer, som endnu ikke er afholdt, bibeholdes ligeledes i 2022. 

Bilag: 

Årsregnskab 2021 til underskrift 

Økonomioversigt 2021 – til revision 

Grafisk overblik over disponeringer 20220111 

Udkast_Budget 2022 

 

3. Vedligeholdelse af julestjerner (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Byens julestjerner skal efterses, så de er klar til opsætning til december 2022. 

På flere af stjernerne er kæden løs eller drejet, hvilket kræver at de alle gennemgås med henblik på 

vedligehold og bedre fæstning af lyskæderne.  

 

Indstilling: 

Det drøftes, hvordan stjernerne skal vedligeholdes, og der afsættes et mindre beløb til strips og klodser, til 

fæstning af lyskæderne. 

Beslutning: 

Der arbejdes på at indføre, at der fremover er en elektriker med på vognen, når stjernerne skal opsættes, 

så evt. fejl kan rettes med det samme. 

Selve opsætningen af stjernerne betales af butikkerne hvert år, på frivillig basis via HER. 

Anne-Marie Hundebøl sørger for strips og klodser, der forventes at være en mindre udgift, samt 

igangsætning af arbejdet med reparation af stjernerne. 

 

4. Forslag til Haderslev Kommunes budget 2023 (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 
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omfattende og kompleks karakter, hvis realisering forudsætter både teknisk bistand og betydelig 

medfinansiering fra Haderslev Kommune. 

Eksempler på ønsker:  

• Stiprojekt fra Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens 

• Ungdomsklub eller lign. til forebyggelse af udfordringer med børn- og unge i Vojens 

• Midler til kommunal medfinansiering af byfornyelse i forlængelse af testbysamarbejdet om 

udarbejdelse af strategiplan for Vojens  

• Terapibassin i Vojens Svømmehal (er også foreslået vedr. budget 2022) 

• Udarbejdelse af masterplan for området ved Vojens Hallerne  

• Offentlige toiletter på Vojens Banegård 

• Byvedligeholdelse. Forhøjelse af bevilling til kommunens Driftsafdeling 

• ? 

Det foreslås, at antallet af forslag begrænses til max. 3-4 ud fra en samlet prioritering. 

Indstilling:  

Det drøftes, hvilke projekter bestyrelsen ønsker inddraget i den kommunale budgetproces for 2023 og med 

hvilken prioritering. Ligeledes drøftes Forum Vojens´ muligheder for medfinansiering.  

Beslutning:  

Prioritering i Forum Vojens’ forslag til det kommunale budget 2023: 

1. Terapibassin 

2. Medfinansiering af byfornyelse i Vojens i forlængelse af testbysamarbejdet med forventningen om at 

staten ligeledes afsætter midler.  

3. Underføring ved Banegården. 

Samtidig nævnes stiprojektet, som var med i forslaget sidste år. 

Karl Posselt laver udkast, som sendes til gennemlæsning i bestyrelsen. 

 

5. Vojens som testby for ”Partnerskab for levende bymidter” (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Formålet med at gå ind i dette samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen er at få udarbejdet en 

udviklingsstrategi for Vojens som et afgørende redskab til Forum Vojens´ fortsatte arbejde på kort og langt 

sigt. Vi skal på én gang afprøve ideer fra projektets værktøjskasse og samle erfaringer til inspiration for 

resten af landet samt opnå lokale resultater – i et tættere samarbejde med Haderslev Kommune og 

Haderslev Erhvervsråd. 

Haderslev Kommune går ind i testby-projektet ved at nedsætte styregruppe og arbejdsgruppe (forankret i 

Plan, Teknik og Klima) og således sikre sammenhæng med det politiske niveau. 

Testperioden bliver kort (indtil udgangen af 2022), og for at nå i mål vurderes det nødvendigt med ekstern 

bistand op til en ramme på 500.000 kr. – samfinansieret af Haderslev Kommune og Forum Vojens. 

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/10/Idegrundlag-til-et-sammenhaengende-og-trygt-stisystem-i-Vojens-20-05-18.pdf
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I november 2021 blev der indgået en aftale mellem et stort flertal i Folketinget om en større bevilling til 

”Mere liv i bymidter og landdistrikter. Under overskriften ”velfungerende provinsbyer” er der i aftalen afsat 

180 mio. kr. over 4 år (2022-25) til fornyelse af bymidter og lokale velfærdscentre – samt en forpligtelse for 

kommuner til at lave strategisk planlægning for bymidter. Initiativet passer som fod i hose til konkrete 

projekter efter testperiodens udløb. Der forudsættes 40 % kommunal medfinansiering til projekter under 

dette program. 

Indstilling:  

Forum Vojens afsætter et rammebeløb på op til 250.000 kr. som bidrag til gennemførelse af testby-

forløbet. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

 

6. Kunst til Skrydstrup-området (10 min.) 
Sagsfremstilling:  

I forbindelse med etableringen af Campus F35-anlægget ved Fighter Wing Skrydstrup har staten afsat syv 

millioner kroner til kunst. Staten vil således bruge tre millioner kroner på kunst indenfor hegnet – og fire 

millioner kroner til kunst i nærområdet uden for flyvestationen.  

Sagen blev behandlet på december mødet i §17, stk. 4-udvalget for området omkring Figther Wing 

Skrydstrup. Her besluttede man at Haderslev Kommune samarbejder med staten om at etablere kunst i 

området omkring flyvestation Skrydstrup - samt at der skal ske sammenhæng til et kunstprojekt i 

Landdistriktsudvalget.  

Kommunalt er sagen foreløbig placeret i Vækstudvalget, der også har ansvaret for §17, stk. 4-udvalget 

omkring Fighter Wing Skrydstrup. Forum Vojens har som ekstern interessent tidligere deltaget i møde 

afholdt af udvalget og forventer fortsat at blive inddraget. 

Forum Vojens har nu modtaget invitation til nabomøde med orientering om opstart af et 

landskabskunstværk i det offentlige rum i området omkring Skrydstrup. Mødet afholdes den 8. februar 

2022 kl. 19.00-20.00, hvor hver forening kan deltage med 1 til 2 medlemmer. Frist for tilmelding er den 6. 

februar. 

Indstilling:  

Forum Vojens følger fortsat planerne om kunst ”uden for hegnet” via §17, stk. 4-udvalget. 

Det besluttes, hvem der repræsenterer Forum Vojens på nabomødet. 

Beslutning: 

Anne-Marie Hundebøl og Ditte O’Neill deltager i nabomødet. 

Bilag: 

Indbydelse til nabomøde 

Artikel i Ugeavisen Haderslev 

 

https://ugeavisen.dk/haderslev/artikel/bonus-ved-f-35-skrydstrup-omr%C3%A5det-f%C3%A5r-kunst-for-fire-millioner-kroner-2022-1-3
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7. Årsmøde 2022 samt igangsætning af ansøgningsprocedure for 

borgerprojekter i Vojens (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Årsmødet afholdes torsdag den 17. marts 2022 kl. 19 i Frøs Arena. 

Forud for selve årsmødet afholdes et borgermøde, hvor der orienteres om, hvordan man kan søge om 

penge til at gennemføre borgerprojekter i Vojens. Der henvises i øvrigt til referat fra bestyrelsesmødet den 

15. december 2021 (pkt. 8.) 

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 

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 årsmødet. Bestyrelsen bidrager med input til 

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

bestyrelsesmøde. 

Sekretæren sørger for annoncering samt bestilling af lokale og forplejning. Kontakter desuden dirigent. 

Kassereren sørger for revision af regnskab og aftale med revisorer om evt. genvalg. 

Forud for selve årsmødet afholdes et borgermøde, hvor der orienteres om, hvordan man kan søge om 

penge til at gennemføre borgerprojekter i Vojens. Fristen for indsendelse af ansøgninger fastsættes. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Calle, Anne-Marie, Ditte og Randi er på valg. Randi ønsker ikke genvalg. 

Solveig Larsen forbereder oplæg om borgerprojekter. 

Der bestilles forplejning til 60 personer. 

Frist for indsendelse af ansøgning til borgerprojekter blev fastsat til torsdag den 19. maj 2022. 

Borgerforslagene behandles, og der stemmes om projekterne på et borgermøde torsdag den 2. juni 2022 

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2021/06/Referat_bestyrelsesmoede-210609.pdf
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8. Ansøgning til P.J. Schmidtfonden (10 min.) 
Sagsfremstilling:  

P.J. Schmidt-Fonden har henvendt sig til Forum Vojens for at høre, om foreningen har nye og spændende 

projekter – til glæde for alle i Vojens – hvor Fonden kunne indgå med en donation. I så fald ser Fonden frem 

til ansøgning/er. 

P.J. Schmidt-Fonden er almenvelgørende. Fonden støtter hovedsagelig historiske, kulturelle og almene 

formål samt uddannelse, alle med udgangspunkt i Sønderjylland. 

Indstilling:  

Der søges om et bidrag til ”Vojens-Ekspressen” – legetoget på Banegårdspladsen.  

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

 

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: 

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

 

Beslutning: 

Der udmeldes om: 

Årsmøde og informationsmøde vedr. borgerprojekter. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 2. marts 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 forberedelse evt. kan igangsættes. 

Indstilling: 

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

bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Årsmøde jf. årsplanen. 
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11. Evt. (5 min.) 
 

Ur på Banegårdspladsen 

Bænke foran Normal er flyttet af uvedkommende. 

Sættes på plads ved lejlighed eller senest, når de rengøres næste gang. 

 


