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Bestyrelsesmøde 30. november 2022 
Næste Station, Odinsplads 3, 6500 Vojens 
Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
  

Mødeleder: Karl Posselt  

Deltagere: Karl Posselt  

 Ditte O’Neill 

 Calle Simonsen 

 Kurt Hansen 

 René Holm 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem 

Fraværende: Solveig Larsen 

 Anne-Marie Hundebøl 

 Lisa Nielsen – suppleant  

 Lene Bitsch Bierbaum – 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 (20 min.) 
Sagsfremstilling:  

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

- Musik i byen  

- Bypark – støtteerklæring fra Forum Vojens 

- Juleudsmykning 

- Artikel om Forum Vojens i Sønderjysk Almanak 2023 

- Ugentligt nyhedsbrev – initiativ af Karsten Petersen (https://vojensmail.dk/)  

- Analyse af detailhandelen i Haderslev Kommune 

(https://www.haderslev.dk/media/139241/detailhandelsanalyse-for-haderslev-kommune-

2022_v26.pdf?editorId=-200 ) 

- P. J. Schmidt Fonden 

- Grusstier  

 

Indstilling:  

Orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning:  

Forum Vojens undersøger alternative muligheder for deponering af julestjernerne, når de ikke er i brug. 

Flagene i flagstængerne ved Rådhuscentret er slidte og ødelagte. Forum Vojens opfordrer Vojens Handel 

HER til at sørge for udskiftning. 

 

Desuden orienteret om høring vedr. rundkørsel ved Østergade/Ribevej, hvor Haderslev Kommune afgiver 

høringssvar. 

 

Orientering taget til efterretning. 

2. Økonomi (5 min.) 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning.  

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

https://vojensmail.dk/
https://www.haderslev.dk/media/139241/detailhandelsanalyse-for-haderslev-kommune-2022_v26.pdf?editorId=-200
https://www.haderslev.dk/media/139241/detailhandelsanalyse-for-haderslev-kommune-2022_v26.pdf?editorId=-200
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3. Testbystatus (20 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der gives en grundig orientering om den foreløbige status for testbyprojektet (Partnerskab for levende 
bymidter) og de hovedgreb, der bliver omdrejningspunkter i den kommende udviklingsplan for Vojens. 
 
Indstilling: 

Drøftes og tages til efterretning med bestyrelsens eventuelle bemærkninger til sagen. 
 
Beslutning: 

Drøftet og taget til efterretning. 

 

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

Der orienteres fra det seneste møde (03-11-2022) i Vojens BIDdanmark-fællesskabet. 

Aftalen med BIDdanmark er nu udløbet, og sidste møde er afholdt. Herefter bliver det op til alle gode 

kræfter i lokalområdet til at holde fast i de aktiviteter, der er igangsat – f.eks. påskeudsmykning, Vojens 

Blomstrer, Good Evening June, Halloween, Luciaoptog, juleudsmykning og julemarked. Først og fremmest 

Vojens Handel HER, det dertil knyttede Aktivitetsudvalg og de frivillige der kan skaffes. 

Det er ikke Forum Vojens´ primære opgave at drive aktiviteter, men Forum Vojens har en interesse i, at der 

er aktivitet i byen og har på forskellig måde støttet anskaffelser, der skal gøre det lettere for andre aktører 

at holde gang i byen.  

Indstilling:  

Forum Vojens indkalder til koordinerende møde i det nye år – mellem Forum Vojens, Haderslev Erhvervsråd 

og Aktivitetsudvalget. 

Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Bilag: Referat fra det afsluttende møde i BIDdanmark Vojens. 

 

5. Henvendelse – medbestemmelse viaduktlys (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Der er kommet et forslag om at borgere, udvalgt på den ene eller anden måde, får mulighed for at vælge 

farverne på lyset i viadukten i x antal dage, og hvor den/de udvalgte fortæller om baggrunden for valg af 

farve, så der bliver en lille historie ud af det. Evt. via skoler eller foreninger til at starte med, for at udbrede 

budskabet via børn og unge. Personer kan evt. også udvælges via en konkurrence på Facebook. 

Forum Vojens har tidl., i forbindelse med etablering af lyset i viadukten, haft drøftelser om, at lyset kunne 

bruges positivt ift. at inddrage borgere ved valg af farver. Et sådant tiltag kræver yderligere administrativt 

arbejde, herunder kommunikation, programmering og opfølgning. 
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Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter forslaget. 

Beslutning: 

Forslaget, om generelt at udbyde muligheden for at få indflydelse på farver i viadukten, imødekommes 

ikke, da det er forbundet med meget administration. Henvendelser med konkrete forslag/idéer til farver er 

velkomne. 

 

6. Forslag til nyt busnet i Haderslev Kommune - høring (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens blev af landdistriktskoordinatoren gjort opmærksom på, at det fremtidige serviceniveau for 
den kollektive trafik i kommunen var til høring med kort svarfrist. 
 
Forum Vojens´ formand udarbejdede derefter et høringssvar, der via mail blev rundsendt til kommentering 
blandt bestyrelsens medlemmer. 
 
Sagen har herefter igen været på dagsordenen for Teknik- og Klimaudvalget den 07-11-2022. Her blev 
indstillingen:  
- At oplægget til servicekriterier for buskørslen i Haderslev Kommune godkendes 
- At scenarie D vælges  
(Forslag D er udarbejdet med udgangspunkt i forslag C, hvor weekendkørslen betjenes af Flextrafik) og 
dermed indførsel af en ny køreplan fra sommeren 2023 
 
Godkendt - med tilføjelsen idet forvaltningen undersøger muligheden for eventuelt tilkøb af ny bybusrute 
for Vojens by. 
 
Dertil kommer en erkendelse af, at der skal gøres mere for at øge kendskabet til Flextrafik. 
 
Indstilling:  

Udvalgsbeslutningen tages til efterretning og Forum Vojens holder fokus på følgende spørgsmål:  

• en evt. ny løsning for Vojens by 

• mulighederne for etablering af målrettede indkøbsruter fra oplandsbyer, der ikke har egen 
dagligvareforretning 

• markedsføring af Flextrafik 
 
Beslutning:  

Taget til efterretning. 

Forum Vojens informerer om Flextrafik, for at udbrede kendskabet til de muligheder det giver, så flere kan 

få gavn af denne transportform. 

Bilag: 

Forslag til nyt busnet i Haderslev kommune – baggrundsrapport 

(https://www.haderslev.dk/media/139023/forslag-til-nyt-busnet-i-haderslev-kommune-baggrundsrapport-

2022.pdf)  

https://www.haderslev.dk/media/139023/forslag-til-nyt-busnet-i-haderslev-kommune-baggrundsrapport-2022.pdf
https://www.haderslev.dk/media/139023/forslag-til-nyt-busnet-i-haderslev-kommune-baggrundsrapport-2022.pdf
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Høringssvar til serviceniveau for kollektiv trafik (https://www.haderslev.dk/media/139024/hoeringssvar-til-

serviceniveau-for-kollektiv-trafik.pdf?editorId=-200)   

 

7. Afhentning af kørekort og pas i Sundhedscenter Vojens (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Ved en mailafstemning har Forum Vojens´ bestyrelse afklaret sin stilling således, at Forum Vojens anser 
borgerservice som en ren kommunal opgave. Bestyrelsen har derfor sagt nej til et forslag om et økonomisk 
bidrag til etablering af mulighed for pasafhentning på sundhedscenter Vojens. 
 
Sagen er færdigbehandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Borgerservice, men et 
kommunalbestyrelsesmedlem har ønsket udvalgets beslutning indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. 
styrelseslovens § 23. Sagen vil blive behandlet på næste Kommunalbestyrelsesmøde den 29-11-2022. 
 
Problemerne med lokal afhentning af pas er forårsaget af en ændret bekendtgørelse, og Forum Vojens´ 
formand har via mail henvendt sig til de lokalt valgte MF-er for at opfordre dem til fremover at være 
opmærksomme på sådanne ændringer for at undgå yderligere centraliseringer. 
 
Desuden har formanden taget kontakt til Vision Gram og sendt en fælles henvendelse til medlemmerne af 
Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune med henblik på at finde en bedre og billigere løsning. 
 
Indstilling:  

Bestyrelsen godkender formandens ageren i sagen. 
 
Beslutning:  

Godkendt som indstillet. 

Bilag: Borgerservice.pdf (brev til Kommunalbestyrelsens medlemmer) 

 

8. Årshjul/mødeplan frem til årsmødet 2024 (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Mødeplan for det kommende år, frem til næste årsmøde i marts 2023, skal fastlægges. Følgende  
mødedatoer er foreslået og tidligere besluttet: 

 

• Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19 

• Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19 

• Årsmøde, torsdag den 9. marts 2023 kl. 19 (rettet) 
 

Forslag til yderligere bestyrelsesmødedatoer frem til årsmødet 2024: 
Onsdag den 12. april 2023 
Torsdag den 15. juni 2023 
Tirsdag den 22. august 2023 
Torsdag den 5. oktober 2023 
Tirsdag den 28. november 2023 
Onsdag den 24. januar 2024 

https://www.haderslev.dk/media/139024/hoeringssvar-til-serviceniveau-for-kollektiv-trafik.pdf?editorId=-200
https://www.haderslev.dk/media/139024/hoeringssvar-til-serviceniveau-for-kollektiv-trafik.pdf?editorId=-200
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Torsdag den 29. februar 2024 
+ Årsmøde, torsdag den 14. marts 2024  
 
Indstilling:  

Årshjul og mødeplan drøftes, justeres om nødvendigt - og godkendes.  

Beslutning:  

Datoen for årsmøde, som blev besluttet på bestyrelsesmøde den 5. april 2022, fastholdes. På samme møde 

blev det besluttet, at der ikke afholdes affaldsindsamling i 2023. 

Det undersøges, om datoen for årsmødet 14. marts 2024 falder sammen med topmøde i KL. Er det 

tilfældet, flyttes årsmødet 2024 til den 7. marts. 

Årshjul og mødeplan rettes, svarende til ovenstående, og er herefter godkendt. 

Bilag: Årsplan for Forum Vojens 2022-23. 

 

9. Status for årets resultater (15 min.) 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen gør status over årets resultater med henblik på en orientering af borgerne via lokalpressen og 
Forum Vojens´ egne kanaler.  
 
Indstilling:  

Bilag, som er vedlagt dagsordenen, drøftes, tilrettes og godkendes. 
 
Beslutning:  

Der tilføjes konkret information om de to borgerprojekter der fik en bevilling. Desuden nævnes, at der ikke 

afholdes affaldsindsamling i 2023. 

Nytårshilsen blev godkendt med ovenstående tilføjelser. 

Bilag: Nytårshilsen 2022 

 

10. 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 kommunikeres om mulighederne for Flextrafik. 
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Omkring årsskiftet udsendes nytårshilsen med status for året 2022. 

 

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

Næste bestyrelsesmøde i Forum Vojens er den 26. januar 2023. 

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: 

Punkter til næstkommende dagsorden: 

• Planlægning af årsmøde. 

• Forslag til kommunalt budget 2024. 

 

12. Evt. (5 min.) 
 

Nybyggeri i Birkeparken. 


