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Bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 
Næste Station, Odinsplads 3, 6500 Vojens (Flyttet til 
Danmarksgade 8, 6500 Vojens) 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
  

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Solveig Larsen 

 Calle Simonsen 

 Anne-Marie Hundebøl  

 Kurt Hansen 

 René Holm 

 Lisa Nielsen – suppleant 

Ikke tilmeldt: 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. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (25 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Status på Fuglesøprojekter (Lene) 

- Tilbud til børn og unge i Vojens 

- Testbyprojekter m.m. 

- Grusstien mellem Dyssebakken og Fuglehaven 

- Budgetforlig i Haderslev Kommune 

- Borgerprojekterne 

- Sangvandring i Vojens? 

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  

Ingen status på Fuglesøprojekter. 

I budgetforliget er der samlet afsat 15 mio. til terapibassin i perioden 2024-2026. 

 

Orientering 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. 

 

3. Ansøgning fra Vojens Handel HER (10 min.) 
Sagsfremstilling: 
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Vojens Handel HER søger om tilskud til etablering af højttalersystem, så der i forbindelse med aktiviteter i 
Vojens er mulighed for at afspille musik i gaderne (i Rådhuscentret, foran Friis & Schmidt og ved 
Østergadecentret). Placering aftales med detailbutikker blandt HERs medlemmer. Musikken styres centralt 
via kalendersystem, pc og internet.  
Initiativtagerne forventer, at systemet kan tages i brug i december 2022. 
 
Det samlede budget er på 75.000-80.000 kr., hvoraf HER bidrager med 20.000 kr. 
 
Forum Vojens ansøges om en rammebevilling på 60.000 kr.   
 
Indstilling: 

Der bevilges 60.000 kr. som ansøgt til formålet. Eventuelle driftsomkostninger – herunder bidrag til KODA 
for rettigheder – forventes dækket af initiativtagerne. 
 
Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Bilag: 

Ansoegning-højtalerprojekt i Vojens -22-09-2022 

 

4. Vojens BIDdanmark fællesskab - fortsat (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres fra det seneste møde (28-09-2022) i BIDdanmark-fællesskabet. 

Forum Vojens har på forskellig måde bakket op om BIDdanmark-initiativet – herunder givet tilsagn om at 

betale en forlængelse af konsulentbistand indtil udgangen af 2022. Sammen med Haderslev Erhvervsråd og 

Vojens Handels aktivitetsudvalg er der kommet ideer og sat forskellige aktiviteter i gang (påskeudsmykning, 

Vojens Blomstrer, Good Evening June, Halloween, Luciaoptog, Juleudsmykning, Julemarked ved 

Østergadecentret) og dette arbejde skulle gerne fortsætte uden betalt konsulentbistand udefra. 

Forventningen er, at der på de sidste møder i 2022 aftales mødeterminer og datoer for Vojens Handels 

aktiviteter i 2023. Ideelt set burde Vojens Handels aktivitetsudvalg stå for det videre arbejde, men her er 

der næppe drivkræfter nok i sig selv. Det kan blive nødvendigt at vende situationen på hovedet: Hvor det 

hidtil har været de handlende, der skulle lave aktiviteter for at trække kunder til byen, skal vi måske 

fremover som borgere være med til at skabe aktiviteter, der understøtter det lokale handelsliv – for at 

bevare det!  

Arbejdet kan ikke drives af Forum Vojens, men foreningen kan se positivt på ansøgninger i forbindelse med 

de aktiviteter, der sættes i gang. Forum Vojens vil fortsat prioritere ansøgninger, der skaber mere langvarig 

virkning end at støtte kortvarige events. 

Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter sagen og forholder sig den problematik, der er beskrevet i sagsfremstillingen. 

Beslutning:  

Bestyrelsen vil støtte de initiativer, der sættes i gang og se positivt på ansøgninger, der letter arbejdet for 

de frivillige. 
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5. Ansøgning fra Grundejerforeningen for Billundområdet Vojens (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Grundejerforeningen har planer om at renovere eller rettere at foretage en fuldstændig fornyelse af 2 
legepladser, som stilles til rådighed for offentligheden, og foreningen ansøger i den forbindelse Forum 
Vojens om et bidrag på 150.000 kr.  
 
Projektet er inddelt i 2 faser og har et samlet budget på 800.000 kr. Foreningen stiller selv med 300.000 kr. 
og har yderligere sikret sig fondstilsagn på foreløbig 100.000 kr.  
 
Et bidrag fra Forum Vojens vil gå til fase 1, der består i en fornyelse af legepladsen, der ligger på et område 
ved Hermodsvang/Ymersvang. 
 
Grundejerforeningen dækker et meget stort område i Vojens, hvor grundejere har en tinglyst forpligtelse til 
medlemskab. Foreningen har – i lighed med de nye planer – for et par år siden foretaget en totalfornyelse 
af en legeplads på Runebakken.  
 
Indstilling:  

Der bevilges 150.000 kr. som ansøgt til formålet – under forudsætning af, at alle fortsat vil have adgang til 
at benytte legepladsen. 
 
Beslutning:  

Der bevilges i første omgang 75.000 kr. til fase 1, med forventning om en yderligere bevilling på 75.000 kr., 

hvis fase 2 gennemføres. Beslutningen formidles til grundejerforeningen, med besked om at Forum Vojens 

gerne vil informeres om status på projektet inden udgangen af 2023. 

Bilag: 

Ansoegning-aktivitetsgruppe GFB Vojens September 2022 

 

6. Ansøgning til P.J. Schmidt Fonden (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

P.J. Schmidt-Fonden har i maj 2022 tilkendegivet, at Fonden gerne vil høre, om Forum Vojens har nye og 

spændende projekter, hvor Fonden kunne indgå med en donation (2023) – til glæde for alle i Vojens. 

 
Det foreløbige svar fra Forum Vojens til Fonden lød den 20. maj således: 
 
Vi har gang i en række spændende processer, der forhåbentlig fører til endnu flere projekter, der er af 
interesse for Fonden. Lad mig nævne: 
 

• Stiforbindelse mellem Dyssebakken og Fuglehaven som led i vores ”stiplan” 

• Borgerprojekter, hvor Forum Vojens tilbyder borgere, der har ideer og energi til at føre dem ud i livet, 
tilskud til at gå i gang 

• Vi har lige sammen med Haderslev Kommune indsendt en ansøgning om renovering/forbedring af 
underføringen under jernbanen mellem Rosenallé og Banegårdspladsen.  
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• Vi deltager som testby i et ”Partnerskab for levende bymidter”, der gennemføres sammen med 
kommunen og Bolig- og Planstyrelsen. Det skulle gerne resultere i en helt ny udviklingsplan for byen 
(udarbejdet af fagfolk) – samt afprøvning af forskellige mindre projekter undervejs  

 
Jeg vil tillade mig at vende tilbage, når ideerne er blevet til ét eller flere konkrete projekter og når der er sat 
økonomi på. 
 

 
Her og nu er projekt ”grussti” og Vojens Handel HERs projekt vedr. fast installation af højttalere 3 steder i 
Vojens de mest konkrete initiativer, det giver mening at søge Fondens støtte til. 
 
Indstilling:  

Bestyrelsen drøfter og vælger, hvilket projekt Forum Vojens skal søge Fonden om en donation til i år. 
 
Beslutning:  

Fonden ansøges om tilskud til Vojens Handel HERs projekt vedr. fast installation af højtalere. 

 

7. Julebelysning (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Energikrisen giver alle steder anledning til overvejelser om, hvorvidt det giver mening at bruge strøm på 
den traditionelle julebelysning i november-december måned i år. 
 
Det tilkommer ikke Forum Vojens at tage stilling til dette spørgsmål.  
 
Forum Vojens har imidlertid tidligere givet tilskud til overgang til LED og renovering af julebelysningen 
(juletræer og ”stjerneskud”) i Vojens. Kæderne på stjerneskuddene er monteret på en måde, så lysene ikke 
altid fremstår optimalt, og Forum Vojens har derfor anskaffet materialer til at forbedre konstruktionen. 
 
Der forestår et stykke arbejde med at tilrette de mange ”stjerneskud”. 
 
Indstilling:  

Arbejdet sættes i gang, uanset om julelysene tages i brug i 2022. 
 
Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Calle Simonsen er tovholder på projektet. 

 

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

Punktet er på dagsordenen som led i bestyrelsens ønske om større synlighed blandt borgere, lokalpresse og 

politikere.  

Indstilling: 
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Det drøftes og besluttes, hvilke områder der evt. skal kommunikeres om. 

 

Beslutning: 

Der støttes op om information vedr. halloween-arrangementet Ghostwalk Dyssebakken.  

Halloween-udsmykning i byen, når det er på plads. 

Reparation af julestjerner. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 30. november 2022, hvor vi kombinerer mødet med lidt 

julehygge. 

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: 

Pt. ingen punkter ud over de sædvanlige faste punkter. 

Afbud fra Lisa til næste møde. 

 

10. Evt. (5 min.) 
 

PR: Arrangement med info om Forum Vojens samt projekter og arrangementer i byen, f.eks. i forbindelse 

med udflugt til det nye rådhus i Haderslev. 


