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Bestyrelsesmøde 18. august 2022 
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 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 

 Laila Brummer (pkt. 1) 

Fraværende: Lisa Nielsen – suppleant 

 Lene Bitsch Bierbaum – byrådsmedlem 

 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. Fællesskabet 6100 (40 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen drøftede på mødet den 05-04-2022, om der findes andre måder at organisere foreningslivet på 

– bl.a. ud fra spørgsmål som: 

- 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? 

I forlængelse af denne drøftelse har vi inviteret Laila Brummer med som gæst på mødet.  

Laila Brummer er én af initiativtagerne til Fællesskabet 6100, der er en alternativ måde at organisere en 

forening på. 

Hun vil fortælle om konstruktionen og dens fordele og udfordringer, og der bliver lejlighed til at stille 

spørgsmål til Laila.  

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning 

Beslutning: 

Laila Brummer orienterede desuden om Ungdomsskolens aktiviteter på Tingvejen for unge mennesker. 

Orientering taget til efterretning. 

 

2. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (30 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Status på Fuglesøprojekter 

- Testbyprojekter m.m. 

- Årets Vojensborger 

- Bænk ved Vojens Skyttecenter 

- Grusstien mellem Dyssebakken og Fuglehaven 

- Kommunal budgetlægning for 2023 og overslagsår 

- Vojens BIDdanmark fællesskab (møde 16-08-2022). Bilag: Ref. fra møde den 14-06-2022. 

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  
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Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag:  

Referat BID Vojens juni 2022 

 

3. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

 

4. Forum Vojens’ synlighed (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens har en rigtig god platform i form af vojens.dk på Facebook, hvor emner af interesse for byen 

deles, og hvor Forum Vojens kan annoncere projekter, årsmøder m.m. Tilsvarende deles informationer på 

hjemmesiden vojens.dk. 

Det er imidlertid langt fra alle i byen, der er bekendte med foreningens arbejde, ligesom det er en 

udfordring at få gang i projekter til gavn for byens borgere ved frivilligt initiativ, ud over det bestyrelsen 

sætter i gang. Senest blev udfordringen synliggjort ved, at der kun var to ansøgninger til initiativet omkring 

borgerprojekter. 

Formanden orienterer om tiltag for markedsføring af Forum Vojens. 

Indstilling: 

Orientering om markedsføring tages til efterretning. 

Bestyrelsen drøfter, hvilke tiltag der derudover kan iværksættes, for at øge engagementet i foreningens 

arbejde, herunder muligheden for at opsætte en stand ved aktiviteter i byen. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Der er behov for visuelt materiale, f.eks. PowerPoint, video eller lign., som kan vises på en skærm i 

forskellige butiksvinduer eller andre relevante steder. 

Arbejdet i kommunikationsgruppen genoptages med henblik på at arbejde videre med synligheden, 

herunder undersøge muligheden for en mobil stand, og hvad der dertil hører. 

Kommunikationsgruppen: René Holm, Solveig Larsen, Calle Simonsen, Karl Posselt og evt. Torben Skødt. 
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5. Tilbud til unge i Vojens (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

I forlængelse af beretningsdrøftelsen på Forum Vojens’ årsmøde den 17. marts 2022 har Forum Vojens’ 

formand og næstformand holdt møde med lederen af Ungeuniverset Vojens. Her blev drøftet, hvordan 

man kan engagere de yngre generationer i udviklingen af Vojens og dens tilbud til alle aldersgrupper – 

herunder de unge. 

De unge er selv bedst til at formulere deres behov. Spørgsmålet er, om de også er klar til selv at organisere 

og gennemføre projekter, der kan være med til at fremme Forum Vojens’ formål også for denne 

aldersgruppe. Det tror vi som udgangspunkt på, men vi kan kun finde ud af ved at gøre forsøget. 

Det foreslås, at Forum Vojens opfordrer Ungeuniverset Vojens til, som led i elevernes læring at arrangere 

en workshop for elevrepræsentanter, hvor de unge formulerer ideer og forslag til projekter, de gerne vil 

arbejde videre med. 

For at motivere eleverne/de unge til opgaven afsætter Forum Vojens et rammebeløb, der kan søges til 

gennemførelse  af de enkelte projekter. 

Det er vigtigt med en klar rammesætning for projekterne, herunder hvor eventuelle projekter, der kræver 

en fysisk lokation, kan placeres.  

Indstilling: 

Der afsættes 100.000 kr. som ramme for ungeprojekter. 

Når der foreligger svar fra Ungeuniverset Vojens på Forum Vojens’ opfordring, aftales nærmere vedr. 

rammesætning og administrationen af bevillingsrammen. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

 

6. 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: 

Testby-projektet 

Bevilling til unge 

Alternativ foreningsorganisering 
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7. Punkter til næste møde (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 4. oktober 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: 

Der er pt. ikke punkter, ud over de faste. Ansøgning om højtalerinstallation forventes. 

 

8. Evt. (5 min.) 
 

Invitation til reception i Vojens Hallerne. 


