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Bestyrelsesmøde 15. juni 2022 
Banegårdspladsen i Vojens og derefter 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 17:30 Slut kl. 22.00 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm 

 Lisa Nielsen – suppleant 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Fraværende:  Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

 Tina Rosenkilde Hansen – byrådsmedlem 

 Jens Friis Felber – byrådsmedlem 

 Finn Lykkeskov – 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   

- Status på Fuglesøprojekter (Lene) 

- We Create Magic – konkursbegæring (Ditte) 

- Forum Vojens´ lokalesituation 

- Tilbud til børn og unge i Vojens 

- Ride with GPS, se også https://vojens.dk/wp-content/uploads/2022/05/Haderslev-Kommune-Ride-with-

Gps-M65-folder-Korr01.pdf 

- Erhvervsudvikling og ledige lokaler på Tingvejen 4, 6500 Vojens 

- Underføring mellem Rosenallé og Odinsplads – høringssvar (bilag) 

- Speed-cubing (se f.eks. http://danskspeedcubingforening.dk/)  

- Haven foran Aktivitetscentret Povlsbjerg 

- Borgermøde om landskabskunstværk i Skrydstrup 21. april. 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  

22/6 holder Karl møde med Undomsskolen på Tingvejen. 

28/6 holder Karl og Ditte møde med Ungeuniversets skoleleder. 

Orientering taget til efterretning 

Bilag: Høringssvar 

 

2. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2022/05/Haderslev-Kommune-Ride-with-Gps-M65-folder-Korr01.pdf
https://vojens.dk/wp-content/uploads/2022/05/Haderslev-Kommune-Ride-with-Gps-M65-folder-Korr01.pdf
http://danskspeedcubingforening.dk/
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Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

 

3. Borgerprojekter i Vojens (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Ved ansøgningsfristens udløb den 19. maj var der indkommet 2 ansøgninger om i alt 38.000 kr. 

Begge ansøgninger opfyldte de kriterier, der var fastsat, og bestyrelsen besluttede ved en mailafstemning 

at bevilge de ansøgte beløb.  

Dermed blev det overflødigt at afholde det afstemningsmøde til prioritering af projektansøgningerne, der 

var planlagt til den 2. juni.  

Vi er nu kommet i gang med borgerprojekterne og kan håbe, at flere til næste år lader sig inspirere til at 

søge. 

Indstilling:  

Tages til efterretning. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

4. Invitation til dialog om udvikling af området omkring Fighter Wing 

Skrydstrup (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune (Vækst- og Udviklingsudvalget og Land- og Byudviklingsudvalget) inviterer Forum 

Vojens og andre foreninger i området til dialogmøde tirsdag den 21. juni 2022 kl. 17-19 i Vojens Lufthavn 

(Lilholtvej 8). Mødet er en opfølgning på et tilsvarende dialogmøde den 7. september 2021. 

På mødet vil udvalgene drøfte udviklingen i området og høre om foreningernes holdninger til 

udviklingsmulighederne. 

Hver forening kan sende 3 repræsentanter. Der er tilmeldingsfrist (fsda@haderslev.dk) torsdag den 16. juni. 

Indstilling:  

Der tages stilling til, hvem der deltager på Forum Vojens´ vegne. 

Beslutning:  

Solveig, Anne-Marie og Karl deltager på Forum Vojens´ vegne. 

Bilag: 

Invitation til dialogmøde_Skrydstrup 21. juni 2022 

 

mailto:fsda@haderslev.dk
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5. Ansøgning: Grussti mellem Dyssebakken og Fuglehaven (15 min.) 
Sagsfremstilling:  

Haderslev Kommune har ikke i forbindelse med byggemodningen af 12 (19) parcelhusgrunde på 

Runebakken planlagt den stiforbindelse, Forum Vojens har foreslået i ”Idégrundlag til et sammenhængende 

og trygt stisystem i Vojens”.  

I stedet har en arbejdsgruppe af borgere på Dyssebakken udarbejdet et alternativt forslag om en grussti, 

der kan forbinde de 2 kvarterer og gøre det muligt for fodgængere og cyklister at skære et betydeligt stykke 

af den omvej, der i øjeblikket er mod bymidten.  

Der er søgt om nødvendig accept fra Haderslev Kommune, og der er desuden lavet aftale om 

entreprenørarbejdets udførelse. 

Gruppen søger om støtte fra Forum Vojens (op til 50.000 kr.) til finansiering af projektet. 

Bestyrelsen for Forum Vojens har tidligere tilbudt Haderslev Kommune at betale en betydelig del af en 

cykelsti i området, hvis kommunen ville etablere den.  

Indstilling:  

Det indstilles, at Forum Vojens bevilger det ansøgte beløb til formålet som beskrevet i ansøgningen. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Bilag: 

”Mail_Grussti mellem Dyssebakken, Runebakken og Fuglehaven” 

”Ansoegning-etablering-stisystem” 

”Grussti mellem Dyssebakken-Runebakken-Fuglehaven” 

 

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

Der er nu for alvor sat turbo på den proces, der skal sikre, at testbyprojektet ”Partnerskab for levende 

bymidter” kommer i mål i løbet af 2022.  

Udover medarbejdere fra Haderslev Kommune er konsulentfirmaet Hele Landet 

(https://www.helelandet.dk/) hyret, og der er lige nu god fremdrift i projektet. Der gennemføres bl.a. 

fokusgruppemøder med repræsentanter for foreninger i Vojens, en gruppe unge samt andre 

nøglepersoner, der vurderes at kunne bidrage. 

Formanden for Forum Vojens deltager i styregruppen, der holder sit næste møde den 29. juni. 

Haderslev Kommune har desuden søgt om deltagelse i forsøgsordningen om ”frie bymidter”, hvor der er 

mulighed for at søge om statslig medfinansiering af projekter via puljemidler til byfornyelse. 

I alt 32 kommuner har tilkendegivet deres interesse for at blive del af forsøgsordningen. Ordningen vil give 

10 udvalgte byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere adgang til i alt 130 mio. kroner samt muligheden 

https://www.helelandet.dk/
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for at blive sat fri af lovgivning, der står i vejen for at kunne afprøve nye tilgange til at skabe liv i 

bymidterne. 

Der gives en mundtlig orientering. 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  

Vojens er ikke blandt de udvalgte byer til deltagelse i forsøgsordningen om ”frie bymidter”. 

Orientering taget til efterretning. 

 

7. Udløb af samarbejde med BID Danmark, september 2022 (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

På seneste møde med BID Danmark 17. april blev det drøftet, hvordan arbejdet med udvikling af by- & 

handelslivet skal fortsætte, når samarbejdet med BID Danmark ophører til september 2022. Af referatet fra 

mødet fremgår, at vi er ”afhængige af frivilligheden – men udsatte pga. manglende struktur.” Vigtigheden 

af borgerinddragelse, dialog med foreninger og skoler/institutioner samt et ønske om at ”sikre parløb med 

Forum Vojens” blev bl.a. drøftet, herunder behovet for fremtidig facilitering af møder. 

BID Danmark har inviteret foreninger og interessenter til netværksmøde den 14/6. 

Formålet er at skabe aktiviteter og udvikling gennem dialog og fællesskab mellem alle interessenter. 

BID Danmark har foreslået, at Forum Vojens bliver tovholder og initiativtager fremover, og desuden kan 

udgøre en ”paraply” for øvrige foreninger. 

BID Danmark har desuden nævnt to løsninger for at fortsætte arbejdet fra september:  

1. BID Danmark fortsætter forløbet og indlægger yderligere 3 møder - med fokus på at rammesætte 

det fremtidige foreningssamarbejde. Dette vil koste kr. 15.000,- ekskl. moms + kørsel. 

2. Der tegnes en årsaftale, hvor BID Danmark fortsat faciliterer møderne og er samlende instans for 

de mange aktører. En årsaftale koster kr. 50.000,- ekskl. moms + kørsel. 

Indstilling: 

Der orienteres fra seneste møde med BID Danmark, og det drøftes om/hvordan Forum Vojens kan bidrage 

til det videre arbejde, når samarbejdet med BID Danmark ophører. Desuden drøftes BID Danmarks to 

forslag om fortsat samarbejde efter september. 

Beslutning: 

Der var et pænt fremmøde til netværksmødet 14/6 med flere foreninger repræsenteret. 

Forum Vojens går ikke i ind i projektet som tovholder/initiativtager. Bestyrelsen er indstillet på at bevilge de 

15.000 kr. + kørsel for løsning 1 med henblik på at få projektet mere etableret. Det er målet, at 

aktiviteterne på sigt drives af foreningerne i samarbejde med Vojens Handel HER. 

Situationen drøftes med Vojens Handel HER og aktivitetsudvalget. 
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8. Udbygning af Vojens Svømmehal (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Tirsdag den 7. juni 2022 holdt Haderslev Kommune informationsmøde om den rapport, NIRAS har 

udarbejdet til brug for den politiske beslutningsproces om udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev 

kommune. Rapporten kan nemt læses på den måde, at en udbygning af Vojens Svømmehal med et 

terapibassin som foreslået af Forum Vojens (senest i Forslag til anlægsbudget 2023 – indsendt til Haderslev 

Kommune i brev af 7. februar 2022) ligger lige til højrebenet som ét af de første initiativer, men der er 

mange andre interesser i denne politisk komplicerede sag. 

Haderslev Kommune skal tage stilling til, hvad der skal ske, i forbindelse med budgetlægningen, der 

allerede er ved at være i gang. Endelig vedtagelse af budgettet sker senest på et 

kommunalbestyrelsesmøde den 4. oktober 2022. 

Allerede nu – senest den 22. juni – skal Kultur- og Fritidsudvalget imidlertid indgive udvalgets budgetønsker 

til kommunalbestyrelsen. 

Det foreslås, at Forum Vojens inden den 22. juni henvender sig til Kultur- og Fritidsudvalget med en fornyet 

anbefaling af etablering af et terapibassin ved Vojens Svømmehal. Ved samme lejlighed orienteres Vojens 

Hallernes bestyrelse. 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter, justerer eventuelt, og godkender brevet til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Beslutning: 

Brevet blev godkendt og sendes til Haderslev Kommune samt til Vojens Hallernes bestyrelse til orientering. 

Bilag: Report (vojens.dk) 

”Brev til HK vedr. svømmefaciliteter-juni 2022” 

 

9. Årets Vojens Borger (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Det gode initiativ, at udnævne Årets Vojens Borger, blev i sin tid startet af Peter Rasmussen, da han 

arbejdede som journalist på Ugeavisen. De senere år har det været Ugeavisen MidtSyd og til dels Høtten, 

der har stået for udnævnelsen og overrækkelse af hædersprisen, men i 2021 måtte René Holm i sidste ende 

stå for overrækkelsen, mens Ugeavisens journalist var på ferie. 

Høtteudvalget har tidligere foreslået, at Forum Vojens skulle overtage arrangementet.  

René Holm foreslår, at Forum Vojens drøfter, om vi skal prøve at tage det – måske i samarbejde med 

Høtten. Forum Vojens´ formand er skeptisk ift. at påtage sig en sådan ”driftsopgave” og finder, at 

lokalpressen under alle omstændigheder skal med for at sikre den omtale hædersprisen fortjener. 

Der er stor interesse omkring uddelingen, og mange borgere er som regel mødt op i Rådhuscentret, når 

prisen uddeles på Høtte-lørdag (uge 34). 

Indstilling:  

Drøftes. 

https://vojens.dk/wp-content/uploads/2022/06/Baggrundsrapport_behovs-og-potentialeanalyse_Haderslev-Kommune_marts2022.pdf
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Beslutning:  

Forum Vojens støtter, at prisen fortsat skal uddeles. Gerne i et samarbejde mellem Ugeavisen MidtSyd, 

Høtte-udvalget og Forum Vojens. Forum Vojens tager kontakt til Høtte-udvalget med henblik på at prisen 

uddeles i Høtte regi, og bidrager til processen med inddragelse af Ugeavisen MidtSyd. 

 

10. Larm fra området med fabriksbygninger på Aage Grams Vej (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Flere borgere er generet af larm fra en fugleskræmmer i området omkring fabriksbygningerne på Aage 

Grams Vej. Larmen kan høres fra omkringliggende boliger og ikke kun i nærheden af bygningerne, hvor den 

er sat op. 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter problematikken. 

Beslutning:  

Fugleskræmmeren bliver formentlig aktiveret ved bevægelse. 

Karl undersøger, hvem der ejer fugleskræmmeren med henblik på dialog om larmen. 

 

11. Bord/bænk ved Vojens Skyttecenter (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

En borger har henvendt sig således til Forum Vojens: 

”Der er mange, der bevæger sig i skoven og flere der parkerer på parkeringspladsen ved skyttehuset. Efter 

en gåtur rundt om Billund søerne er det godt med et hvil inden turen går hjemad. Derfor ville det være rart 

med et bænkesæt ved skyttehuset, hvor der lige kunne nydes en kop kaffe eller en madpakke.” 

Forslaget har været forelagt Vojens Skytteforening, der efter et bestyrelsesmøde har meldt tilbage, at de 

synes, det er en god idé. Skytteforeningen finder, det vil give mest mening hvis bord/bænk-sættet bliver 

opsat på p-pladsen, hvor der i forvejen er en skraldespand. 

P-pladsen er kommunal, og forslaget er derfor også forelagt Haderslev Kommunes Driftsafdeling, der 

melder tilbage, at Forum Vojens gerne må opstille bord/bænke-sættet på pladsen. Afdelingen beder 

samtidigt om, at Forum Vojens efter opstilling af bord/bænke-sættet sender et billede, så kommunen kan 

registrere placeringen og drifte sættet sammen med de øvrige bænke. 

Der foreslås en løsning i lighed med den, krolfklubben sidste år fik tilskud til fra Forum Vojens. 

Anslået udgiftsramme: 5.000 kr.  

Indstilling: 

Der bevilges 5.000 kr. til formålet, og projektet sættes i gang hurtigst muligt. 
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Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Calle og Anne-Marie finder leverandør og bestiller bord/bænke-sæt. 

 

12. 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: 

Svømmefaciliteter. 

Stisystem. 

Borgerprojekter når de er gennemført, og vi har fotos. 

Bænk ved Skyttecenteret når den er opsat. 

BID Danmark – bevilling og opbakning. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 18. august 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: 

Laila Brummer inviteres som gæst til at tale om Haderslev6100 og aktiviteter i ungdomsskolen på 

Tingvejen. 

Rekruttering til Forum Vojens (evt. stand ved aktiviteter i byen). 
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14. Evt. (5 min.) 
Sti mellem området ved Fritidscenteret og Skrydstrup. 


