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Bestyrelsesmøde 2. marts 2022 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 20:45 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 Randi Kæstrup Jensen 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 René Holm – suppleant   

Fraværende:  Calle Simonsen 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Jens Friis Felber – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Tina Rosenkilde Hansen – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Mere liv i bymidter og landdistrikter. Ny forsøgsordning om frie bymidter skydes i gang med  

  ansøgningsfrist 25. april 2022 

- (Landskabs)kunst i forbindelse med udbygning af Fighter Wing Skrydstrup  

- Donation fra P. J. Schmidt Fonden  

- Helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens. Sagen rejses igen i Haderslev Idrætssamvirke og Vojens  

  Hallernes bestyrelse 

- Fuglesøprojektet/udvikling af østbyen. Møde den 16-03-2022 

- Udstykning af 12 byggegrunde på Runebakken 

- Møder i ”Vojens – BIDdanmark Fællesskab” 

- Rådet for bosætning 

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

2. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

 

https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/feb/ny-forsoegsordning-om-frie-bymidter-skydes-i-gang?fbclid=IwAR1ZYA-NlSmLpg-zxP6SK5p6NKZXoe6dewjjq_93U9UOXT3Cj4Rb8w8k9ww
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2020/10/Helhedsplan-for-udvikling-af-halomraadet-i-Vojens.pdf
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3. Årsmøde den 17. marts 2022 (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Årsmødet afholdes torsdag den 17-03-2022 kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7). Mødet er varslet via 

annonce i Ugeavisen MidtSyd (den 23. februar), indlæg på Forum Vojens´ hjemmeside 

(https://vojens.dk/invitation-til-aarsmoede-2022/ den 12. februar) og Facebook-side 

(https://www.facebook.com/vojens.dk/, den 23. februar).  

Udkast til reviderede vedtægter blev besluttet på årsmødet 2021, og godkendelsen skal bekræftes på 

årsmødet 2022 for at blive gyldige. Der er booket lokale og servering samt truffet aftale med dirigent. Der 

er adgang til projektor i lokalet.  

 

Valg/kandidater:  

- Der er 4 bestyrelsesmedlemmer (Calle, Anne-Marie, Ditte og Randi) på valg for 2 år. Randi ønsker ikke 

genvalg. Øvrige er villige til genvalg.  

- 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:  

Godkendt som indstillet. 

Muleposer medtages til uddeling. Karl Posselt undersøger om roll-ups stadig er relevante at tage med. 

Beretningen justeres, så det fremgår, at Forum Vojens støtter BIDdanmark Fællesskab. 

Bilag:  

- Udkast til bestyrelsens beretning 

- Annonce i Ugeavisen MidtSyd 

 

4. Borgerprojekter – lancering og procedurer (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

penge til at gennemføre borgerprojekter i Vojens. 

Solveig har lavet et Power Point-oplæg til forelæggelse i forbindelse med årsmødet den 17. marts, 

hvorefter der besvares evt. spørgsmål fra forsamlingen. 

Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til torsdag den 19. maj 2022. 

Borgerforslagene/ansøgningerne behandles, og der stemmes om projekterne på et borgermøde torsdag 

den 2. juni 2022. 

Indstilling: 

https://www.facebook.com/vojens.dk/
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PP-oplægget drøftes, justeres og godkendes. 

Der forhåndsorienteres om borgerprojekter via hjemmeside og Facebookside som supplement til 

annonceringen af årsmødet. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Solveig Larsen sender revideret præsentation. 

Bilag: 

- Borgerbudgettering idékatalog 

- Borgerprojekter Vojens præsentation 

- Ansoegningsskema-Borgerprojekter 

 

5. Indkomne forslag (til årsmødet) - (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har modtaget følgende forslag til årsmødet: 

I forbindelse med Forum Vojens Generalforsamling den 17 marts 2022 og på baggrund af de stigende og 

uhensigtsmæssige energipriser i bl.a. det tidligere Vojens Kommune, foreslås, at Forum Vojens etablerer 

nogle arbejdsgruppe i berørte områder - for at undersøge og anskueliggøre mulighederne for den 

fremtidige energiforsyning i områderne. 

Forslagsstilleren stiller sig til rådighed med sin viden og redegør gerne yderligere for tankerne bag forslaget 

på Generalforsamlingen. 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter sin holdning til forslaget, som kommer til behandling på årsmødet. 

Beslutning:  

Der informeres om forslaget på vojens.dk. 

Forslaget tilføjes på dagsordenen til årsmødet under indkomne forslag. 

Forum Vojens støtter forslaget om at etablere arbejdsgrupper, men mener at det skal ske i andet regi. 

 

6. Affaldsindsamling 28. marts – 3. april 2022 (10 min.) 
Sagsfremstilling:  

Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings (og partneres) årlige indsamling af affald i 

naturen. Indsamlingen afholdes hvert år en søndag i løbet af foråret, hvor mange tusinde danskere frivilligt 

giver naturen en hånd.  

Der er PR-mæssige fordele ved at gennemføre indsamlingen som en landsdækkende kampagne.  

Forum Vojens har i flere år organiseret indsamlingen med Calle Simonsen som tovholder.  
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DN leverer affaldssække og modtager efterfølgende online-indberetninger om den indsamlede 

affaldsmængde.  

Forum Vojens har et antal gule veste til indsamlere.  

Indstilling:  

Forum Vojens opretter i lighed med tidligere år en indsamling søndag den 3. april 2022 på 

www.affaldsindsamlingen.dk og rekrutterer frivillige indsamlere via lokalpresse og egne kanaler. Der 

indkøbes et antal affaldsopsamlere/gribetænger, som kan genanvendes fra år til år. 

Som tak for hjælpen og som hyggelig afslutning på indsamlingen, er Forum Vojens vært ved lidt mad og 

drikke.  

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Dato afklares endeligt med Calle Simonsen. 

Bilag:  

Yderligere oplysninger om indsamlingen på https://www.affaldsindsamlingen.dk  

 

7. Rengøring af ”møblerne” i Rådhuscentret (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Vedligeholdelse af møblerne i Rådhuscentret er en opgave, Forum Vojens har måttet acceptere at tage sig 

af. 

I henhold til årsplanen skal møblerne rengøres i marts, slutningen af maj og i august. Desuden skal 

siddemodulerne tjekkes for luft og evt. pumpes, så der ikke kommer til at stå vand på sæderne.  

Indstilling:  

Calle og Kurt har ansvaret for opgaven og tilkalder yderligere hjælp om nødvendigt. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Anne-Marie undersøger muligheden for arbejdstøj til A-holdet. 

 

8. Stationsbygningen (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Tiden er måske inde til en ny drøftelse af ideer til indhold/aktiviteter i bygningen. 

Der kan hentes inspiration fra andre stationer, f.eks.: 

Bramming  

Bjerringbro 

Skærbæk 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://ugeavisen.dk/bramming/artikel/jernbanecafeens-afl%C3%B8ser-fundet-dsb-%C3%A5bner-en-stationsstue-p%C3%A5-bramming-baneg%C3%A5rd
https://3031.foreninglet.dk/memberportal/frontpage
https://www.facebook.com/toenderkom/posts/5413812131980292?__cft__%5b0%5d=AZXUc8AO6tJfunYpyfqxQnkMYpPbhh2gP7F8YTw6VxniRK_wwn7sP5Mxbjo__BEK0daV-edtmyvTMWVBR8FlNsbkaA29ClQG2E28KMwVNzFfkU30sg47EfpBGyPn2x_BEJ5aOzalFKHeHLcslaZv_goD&__tn__=%2CO%2CP-R
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Tønder 

Rødekro 

DSB-Ejendomme har ikke sat bygningen i Vojens til salg, fordi der fortsat er banerelateret teknik i den. Teis 

Melcher og Karl Posselt har tidligere forhandlet om leje af nogle kvadratmeter til hjemsted for Forum 

Vojens, men det var ikke fremkommeligt mht. vilkår, vi kunne leve op til. 

Desværre har de 2 hidtidige forsøg fra socioøkonomiske virksomheder (Hedehuset og KFUMs Sociale 

Arbejde) ikke ført til (blivende) resultater. 

Der er håb om en opgradering af stationen for rejsende i løbet af nogle år som resultat af Aftale om 

Infrastrukturplan 2035.  

Indstilling:  

Det drøftes, om der i bestyrelsen er nye ideer til indhold, der skal arbejdes videre med ift. udnyttelse af 

stationsbygningen. 

Beslutning:  

Forum Vojens tager kontakt til Jobcenteret ift. socioøkonomiske muligheder og til AS Tømrer for at høre om 

de idéer, der er kommet til istandsættelse af posthusbygningen, kan være relevante for stationsbygningen. 

Desuden kontaktes DSB Ejendomme for en fornyet status på, hvor de står ift. salg/udlejning af 

stationsbygningen. 

 

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: 

Årsmøde, herunder borgerprojekter. 

Affaldsindsamling. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 5. april 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: 

https://jv.dk/artikel/vicekommunaldirekt%C3%B8r-om-t%C3%B8nders-stationsbygning-vi-har-forh%C3%B8rt-os-ved-dsb-ejendomme
https://jv.dk/artikel/efter-tre-%C3%A5rs-ventetid-nu-er-der-h%C3%A5b-for-de-tissetr%C3%A6ngende
https://www.hedehuset.dk/
https://www.kfumsoc.dk/
https://www.kfumsoc.dk/
https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale
https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale
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Det drøftes, om der på nuværende tidspunkt er punkter, som skal på dagsordenen til næstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Intet udover konstituering, som fremgår af årsplanen. 

 

11. Evt. (5 min.) 


