
Bestyrelsens beretning til årsmødet den 17. marts 2022. 

Indledning  

Velkommen til årsmøde/generalforsamling i Foreningen Forum Vojens. Jeg er glad for, at vi 

efter 2 år, hvor pandemien har gjort det nødvendigt at udsætte årsmødet til september, nu 

kan vende tilbage til ”normalen” og afholde mødet ”inden udgangen af marts måned” – 

som der står i vedtægterne. 

Sidste årsmøde blev afholdt den 2. september 2021, og hvor en normal beretning dækker 

et helt år, er det denne gang således kun ca. 6½ måned.  

Foreningen Forum Vojens er konstrueret således, at hvis man bor i lokalområdet (eller 

repræsenterer man en virksomhed el. lign, der virker i området), så er man medlem med 

de rettigheder, det giver, hvis blot man lader sig registrere på den årlige generalforsamling. 

Denne gang har vi tilladt os at bruge registreringerne på sidste årsmøde til at sende en 

direkte mail til deltagerne med referat og anden information, lige som vi har inviteret 

sidste års deltagere direkte til dette årsmøde. Vi fører intet medlemskartotek og kan derfor 

kun henvende os til borgerne via de offentlige informationskanaler, vi har. Uanset, 

hvordan I er blevet opmærksomme på aftenens møde, er vi rigtig glade for, at I viser jeres 

interesse for foreningens arbejde ved at være kommet! 

Siden sidst 
 

Siden sidste årsmøde har vi kun nået at holde 3 bestyrelsesmøder, men har alligevel 
oplevet det som en begivenhedsrig periode med god aktivitet på forskellige fronter.  
 

Aktiviteter 
 

På dette sted i beretningen plejer jeg at præsentere en liste over årets resultater. Denne 

gang vil jeg anskue det lidt bredere og blande resultater med information om 

begivenheder og igangværende aktiviteter, der også fortæller om Forum Vojens´ virke. 

Banegårdspladsen har været nævnt på tidligere årsmøder, men bliver det alligevel én gang 

til. Fredag den 5. november 2021 blev den renoverede plads genindviet med deltagelse af 

rigtig mange mennesker. Helt færdig var pladsen ikke på det tidspunkt, og den 

opmærksomme har måske bemærket nogle af de forbedringer, der er sket efterfølgende. 

Allersenest er stationsuret blevet sat op mellem stationsbygningen og det gamle posthus, 

og når vi kommer lidt længere hen på foråret vil den grønne og blomstrende del af pladsen 

komme yderligere til sin ret. 

Vojens - BIDdanmark fællesskab. I samarbejde med BIDdanmark og Vojens Handels 

aktivitetsudvalg er lokale butiksdrivende, virksomheder og interesserede borgere gået 



sammen om at udvikle handelsliv og aktivitet – først og fremmest i Østergade, Vestergade 

og Rådhuscentret. Meningen er at danne et fællesskab, der løfter i flok, så det bliver 

overkommeligt for den enkelte at være med til at få sat gang i aktiviteter, som gør det 

sjovere at bo i byen. Forum Vojens støtter dette initiativ, der siden efteråret 2021 har givet 

synlige resultater – f.eks. Team Rynkeby Sønderjylland arrangementet foran 

Østergadecentret, Halloween, juleudsmykning, (Luciaoptog) og fastelavnstøndeslagning. 

Flere aktiviteter er undervejs for at holde gryden i kog.  

Forum Vojens er især interesseret i at støtte investeringer i udstyr, der kan genbruges og 

som kan gøre det lettere for de frivillige at bygge videre på de ting, der virker! 

Borgerprojekter. Ideerne om borgerprojekter i Vojens – som en parallel til den 

borgerbudgettering, der er kendt fra landdistrikterne i Haderslev kommune – blev 

præsenteret på Forum Vojens´ årsmøde den 2. september 2021 og igen forud for denne 

generalforsamling. Forslaget går i korthed ud på, at borgere efter ansøgning kan få 

rådighed over penge til projekter eller aktiviteter, de selv foreslår, udvælger og 

gennemfører. Hensigten er at skabe øget lokalt engagement og frivillighed – og samtidig 

styrke demokrati og fællesskab. Muligheden for at søge om midler fra Forum Vojens har 

hele tiden været til stede, men ansøgningerne er ikke strømmet ind i stort tal. Vi håber 

med dette initiativ at gøre muligheden mere synlig, at få flere borgere i gang – og få flere 

ideer gennemført.  

Nytårs-affaldsindsamling. Vi forsøgte os her i den første uge af 2022 med et lille beskedent 

supplement til den årlige affaldsindsamling i foråret. Opfordringen via hjemmeside og 

Facebookside lød: ”Medbring pose eller sæk, når I alligevel går tur i ugen efter nytår, så vi 

kan få ryddet op i byen efter Nytårsaften i en fart – ved fælles hjælp”. Det er svært at måle 

virkningen, men vi har besluttet at gentage opfordringen til næste år for at holde fokus på 

behovet for, at alle rydder op efter sig – ikke alene ved nytårstide.   

Stiforbindelse/byggegrunde. Forum Vojens udarbejdede i 2020 ”Idégrundlag til et 

sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”. Ét af vore prioriterede projekter var en 

forbindelse fra det yderste af Dyssebakken til Fuglehaven via Spætmejsevej. Vi har 

samtidig foreslået etablering af flere bomuligheder i Vojens, og Kommunalbestyrelsen har 

nu igangsat udstykning og byggemodning af 12 (19) grunde i området mellem Runebakken 

og Dyssebakken. Selv om udstykningen skaber bedre sammenhæng mellem de 2 

boligområder, vil Forum Vojens fortsat arbejde med sikre stier som genveje her og andre 

steder i byen. 

Partnerskab for levende bymidter. I efteråret 2021 indsendte Forum Vojens sammen med 

Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune en ansøgning om at blive testby for 

”Partnerskab for levende bymidter”. Ansøgningen blev imødekommet!  

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 – altså en investering i fremtiden.  

§17,4 udvalg. Forum Vojens har tilbudt sig som ekstern interessent i forbindelse med 

Haderslev Kommunes Udvalg for vækst og velfærd, hvor foreningen er repræsenteret i 

Rådet for Bosætning, der arbejder med initiativer til at vende udviklingen med tilbagegang 

i befolkningstallet.  

Budgetforslag. Forum Vojens har sendt forslag til Haderslev Kommunes budget 2023. Her 

har vi prioriteret 3 forslag:  

1) Terapibassin til Vojens Svømmehal 

2) Lokal medfinansiering til en statslig pulje til ”Velfungerende provinsbyer” 

3) Pulje til renovering af underføring fra Odinsplads under jernbanen til Rosenallé. 

Kommunalvalget  

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

Lene Bitsch Bierbaum, Marie Skødt, Finn Lykkeskov og Preben Holmberg – genvalgt. 

Desuden blev Tina Rosenkilde Hansen og Jens Friis Felber, der også er bosat i 

lokalområdet, nyvalgt. Alle 6 bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne i Forum Vojens. 

Selv om politikerne naturligvis skal tænke i kommunal helhed, handler politik også om 

viden og dialog, og det skader ikke, at der nu er flere til at viderebringe Forum Vojens´ 

synspunkter og forslag i Kommunalbestyrelsen. 

Talerør for lokalområdet 

Det fører for vidt i denne omgang at nævne alle de sammenhænge, hvor Forum Vojens 

spiller en aktiv rolle – enten på eget initiativ eller som reaktion på henvendelser udefra. 

Det sidste tager vi som udtryk for, at Forum Vojens med tiden er blevet et kendt og 

anerkendt talerør for lokalområdet. Den rolle påtager vi os gerne, men Forum Vojens er 

afhængig af opbakning fra aktive medborgere, hvis tingene skal lykkes. 

Fremtiden 
 

Der er fortsat mange opgaver at gå i gang med for Forum Vojens. For at fastholde 
dynamikken vil bestyrelsen løbende drøfte strategi og konkrete forslag i lyset af de 
muligheder, der opstår. Forum Vojens har et højt ambitionsniveau, og det er desværre ikke 
alle ønsker, der er lige lette at få opfyldt. Vi vil fortsat arbejde med udvikling af midtbyen (i 
forlængelse af testbyprocessen), opgradering af stationen, forbedring af stisystemerne 
osv., men Forum Vojens kan ikke gøre det alene. Det kræver både, at nødvendige 
samarbejdspartnere kan overbevises, og at der skaffes finansiering af projekterne.  
Lige som de fleste andre foreninger kan Forum Vojens udrette mere, hvis der kan skaffes 



flere frivillige kræfter. Vi håber, at bl.a. aftenens ”formøde” om borgerprojekter kan være 
med til at aktivere flere borgere i arbejdet med udvikling af lokalområdet. 
 

Afslutning. 
 

Tak til Haderslev Kommune og P.J. Schmidt Fonden for økonomisk støtte. Det gælder også 
den nedlagte Vojens Handels- og Erhvervsklub, der har foræret foreningens kapital ved 
nedlæggelsen til Forum Vojens. Tak til de borgere, der giver en hånd med, når vi kalder. 
Tak til jer, der er mødt op i aften. Tak til de samarbejdspartnere, der er med til at få ting til 
at ske. Tak til lokalpressen for dens interesse og bevågenhed – og tak til bestyrelse og 
suppleanter, lokalt valgte politikere og kommunens kontaktperson til Forum Vojens, 
landdistriktskoordinator Bitten Jensen. 
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