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Bestyrelsesmøde 5. april 2022 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 22:10 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

Fraværende:  Preben Holmberg – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

 Marie Skødt – byrådsmedlem 

 Tina Rosenkilde Hansen – byrådsmedlem 

 Jens Friis Felber – byrådsmedlem 

 Bitten Jensen – kommunal repræsentant 

 

Referent: Ditte O’Neill 
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1. Konstituering (5 min.) 
Sagsfremstilling:  

Bestyrelsen skal konstituere sig efter årsmødet, hvor eneste ændring er, at Randi Kæstrup Jensen er 

udtrådt af bestyrelsen, mens suppleant René Holm er indtrådt i stedet. Poster som skal fordeles: formand, 

næstformand, kasserer, sekretær.  

Indstilling:  

Det indstilles at:   

• Karl Posselt fortsætter som formand.  

• Ditte O’Neill fortsætter som næstformand med sekretærfunktion  

• Anne-Marie Hundebøl fortsætter som kasserer 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Alterna Parken. Privat lejeboligbyggeri er igangsat på Over Jerstalvej:  

- Status på Fuglesøprojekter  

- Padeltennisbaner på Stadionallé  

- Danmarksgade 6-8 

- Rådet for bosætning (bilag) 

- Affaldsindsamling den 3. april 2022 

- Vedligeholdelse af møbler i Rådhuscentret 

- Lokalplan for (boliger i) område ved Huginsvang 

(https://dokument.plandata.dk/20_2993318_1441354921455.pdf) 

- Lokale til leje i Sundhedscenter Vojens 

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdokument.plandata.dk%2F20_2993318_1441354921455.pdf&data=04%7C01%7Cmask%40haderslev.dk%7Ce3666cbd488e4d97a08b08da0b4901a6%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637834705425582736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bT3etI0qezTPs%2Fv01hoQ2yBaXqUnie5CgMnhunoOGus%3D&reserved=0
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Taget til efterretning. 

Der er ikke tilstrækkelig opbakning til affaldsindsamlingen. Forum Vojens koordinerer ikke 

affaldsindsamling i 2023, men vil opfordre borgerne til selv at samle affald i løbet af 

affaldsindsamlingsugen, via digitale kanaler. 

Der er kommet en invitation til borgermøde om landskabskunstværk i Skrydstrup den 21. april kl. 19.00-

20.30. Invitationen medsendes referatet. 

Bilag: 

- Anbefalinger – Råd for Bosætning 

3. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

4. Ansøgning om fornyelse/renovering af 3 flagstænger i Rådhuscentret (5 

min.) 
Sagsfremstilling: 

2 af de 3 flagstænger i Rådhuscentret er væltet, og den tredje trænger til reparation. Arbejdet burde 

egentlig være udført i den tidligere handels- og erhvervsklub, som i stedet har doneret hele sin restkapital 

til Forum Vojens. 

Der er tale om 14 meter høje glasfiberstænger og den samlede pris er 28.020,80 kr. (ekskl. moms) alt 

inklusive. Flagdug til stængerne opbevares p.t. i én af Rådhuscentrets butikker. 

Indstilling:  

Forum Vojens dækker udgiften – finansieret af nogle af de midler, foreningen har modtaget fra den 

nedlagte handels- og erhvervsklub. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Timepris skal præciseres for at få den samlede pris inkl. montering. Forum Vojens er indstillet på at dække 

den samlede udgift. 

Firmaet har efterfølgende vurderet, at der skal bruges tre timer til montering, hvilket svarer til 1.640 kr. 

(ekskl. moms), jf. tilbuddet. Den samlede pris for renoveringen bliver dermed knap 30.000 kr.  

Bilag:  

- Tilbud 
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5. Anvendelsesmuligheder for stationsbygningen (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har formanden undersøgt vilkårene for leje/køb af 

stationsbygningen, der ejes/administreres af DSB-Ejendomme.  

Bygningen er ikke til salg, men er opdelt i forskellige lejemål, som det fremgår af bilag til dagsordenen. 

 

Mulighederne for socialøkonomisk virksomhed i bygningen er desuden drøftet med en repræsentant for 

kommunens Jobcenter. 

Forudsætningen for, at Jobcentret kan bidrage, er, at der kan findes en ”iværksætter” til at starte 

virksomhed i bygningen. 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

Bilag: 

4 bilag fra DSB Ejendomme 

6. Tilbud til børn og unge i Vojens (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

På Forum Vojens´ årsmøde den 17. marts 2022 blev der rejst en række væsentlige problemstillinger: 

• Hvordan får vi de unge og deres forældre engageret i udviklingen af lokalområdet?  

• Hvordan får vi i det hele taget de yngre generationers ønsker synliggjort?  

• Hvordan får vi involveret de ikke-organiserede, som ikke føler sig naturligt hjemme i foreningslivet?  

• Hvad skal der til for at udvikle aktiviteter, der er så relevante for de unge, at de efter endt 

uddannelse får lyst til at vende tilbage til Vojens-området som voksne? 

I forlængelse af årsmødet har formanden taget kontakt til lederen af Ungeuniverset, der sammen med 

andre interessenter har forsøgt at starte ungdomsklubaktiviteter i forlængelse af skoletiden. Det er 

hensigten at mødes til dialog om løsningsmuligheder. 

Indstilling:  

Formand og næstformand tager i første omgang dialogen med lederen af Ungeuniverset for at drøfte 

løsningsforslag. Derefter sættes sagen atter på bestyrelsens dagsorden. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

7. Møde med Land og Byudviklingsudvalget (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Haderslev Kommunes Land- og Byudviklingsudvalg har inviteret til et fælles dialogmøde med deltagelse af 

bestyrelserne for Vision Gram og Forum Vojens den 7. april kl. 18.30-20 i Frøs Arenas konferencelokaler. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage. 
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Mødet har følgende dagsorden: 

o Præsentation af hver forening 
o Samarbejde med omkringliggende byer 
o Forventninger til samarbejdet med Land-og Byudviklingsudvalget 
o Evt. 
 
Indstilling:  

- Tilmelding: Det afklares, om alle kan deltage 

- Bestyrelsen drøfter, hvilke emner der ønskes taget med til dagsordenen for mødet 

Beslutning:  

Kurt, René, Solveig, Karl, Lisa og Ditte deltager. 

Emner der kan tages op på mødet: 

- Infrastruktur og Vojens som trafikknudepunkt, herunder understøttelse af Vojens som stationsby i 

fremtiden. 

- Udnyttelse af banegårdsbygningen. 

- Samarbejde med omkringliggende byer: 

o Etablering af almene boliger 

o Aktivitetsgrupper – deling af ideer, inspiration og udfordringer 

o  Forbedring af stisystem mellem byerne 

- Forventninger til samarbejdet: tæt kontakt og gensidig dialog. 

Bilag:  

Dialogmøde med Forum Vojens og VisionGram 

8. Status for testbyprojektet og forsøgsordning for frie bymidter (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Styregruppen for testbyprojektet ”Partnerskab for levende bymidter” har holdt sit første møde – med 

deltagelse af formanden for Forum Vojens. Her blev aftalt en proces i 4 faser, der hver for sig afsluttes med 

opsamling og prioritering af forløbet. 

Det blev desuden aftalt at tilkendegive interesse for også at deltage i forsøgsordningen om ”frie bymidter”. 

I perioden 2021-27 er der mulighed for medfinansiering af projekter via puljemidler til byfornyelse, forsøg 

med frie bymidter samt midler fra strukturfonde. 

Der orienteres mundtlig om perspektiverne for Vojens i denne sammenhæng. 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

9. Organisering af frivillige foreninger i Vojens (15 min.) 
Sagsfremstilling: 
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Det frivillige foreningsliv har stor betydning i ”sportsbyen” Vojens. Foreningslivet har imidlertid mange 

udfordringer. F.eks. problemer med leder- og medlemsrekruttering, økonomi og foreningsbureaukrati. 

Samarbejdet med en bankforbindelse er blevet yderligere en sten i skoen pga. gebyrer og 

hvidvaskningsregler. I flere omgange har foreningsorganisering været drøftet på årsmøder i Forum Vojens.  

Spørgsmålene kunne være: 

- Kan de knap så spændende dele af foreningsdriften, der koster megen energi, forenkles og 

professionaliseres, så lederne får mere tid til de opgaver, der motiverer og giver ny energi og større 

kontinuitet? 

- Kan løsningen være en ”foreningsparaply” med afdelinger for de forskellige aktiviteter, som det kendes 

fra ungdoms- og idrætsforeninger i mindre byer/lokalsamfund end Vojens? 

- Hvordan håndterer foreningslivet den stigende individualisering? 

Forum Vojens kan ikke løse denne problematik, men måske tage initiativ til at få den drøftet i samarbejde 

med foreningslivet selv – herunder Idrætssamvirket og kommunens fritidsforvaltning. 

Skal Forum Vojens påtage sig en rolle i denne sammenhæng – f.eks. ved at invitere foreningerne til et 

afklarende møde om fremtidig organisering? 

Indstilling:  

Forum Vojens tager i første omgang kontakt til kommunens fritidsforvaltning og Idrætssamvirket for at 

høre, hvilke tanker de gør sig om foreningernes fremtidige organisering. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Fællesskabet6100 i Haderslev blev nævnt som et positivt eksempel til inspiration: 

Fællesskabet6100 | Haderslev (faellesskabet6100.dk) 

10. Lokaler til Forum Vojens (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der er usikkerhed om fremtiden i Forum Vojens´ nuværende lokaler i Danmarksgade 6-8. 

Kommunen har i stedet tilbudt muligheden for at få et lokale (11 eller 12) på 1. sal i Vojens Kultur- og 

Musikhus. 

På bestyrelsesmødet besigtiges det tilbudte lokale i Vestergade 20 for at vurdere, om en flytning er 

hensigtsmæssig. 

Indstilling: 

Bestyrelsen tager stilling til en eventuel flytning af Forum Vojens til ny adresse. 

Beslutning: 

Lokale 11 er egnet som mødelokale, men ikke som fast foreningslokale med kommende mødested for A-

holdet, depot til opbevaring af materiale m.m. Formanden tager en snak med Christian Haug om 

muligheden for at blive i Danmarksgade så længe som muligt.  

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

https://www.faellesskabet6100.dk/
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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: 

Affaldsindsamling 

Borgerprojekter 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 15. juni 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: 

Opfølgning på de kommende møder – bl.a. dialogmødet med Land- og Byudviklingsudvalget, borgermøde 

om landskabskunstværk samt møde med lederen af Ungeuniverset. 

13. Evt. (5 min.) 
 

Årsmødet 2023 flyttes fra den 17. marts til den 9. marts 2023, da den oprindelige dato falder sammen med 

Kommunalt Landsmøde 2023. 

Cykelstativer på Banegårdspladsen. 


