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Lokalrådet har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et par møder med de 
øvrige foreninger under den samlede betegnelse ”De fem foreninger”.  
  
Derudover har lokalrådet deltaget i møder i forbindelse med kommunens 
midlertidige nedsatte § 17 stk. 4 udvalg, der har arbejdet med at lave kommunens 
Landdistrikts Politik.  
 
Når Landdistriktspolitikken er endelig vedtaget og offentliggjort håber lokalrådet at 
der er sat yderligere fokus på at styrke landdistrikterne i Billund Kommune og at vi 
med landdistriktspolitikken får et redskab vi samlet set i kommunen kan arbejde ud 
fra. 
 
BOSÆTNING: 
 
På bosætningsfronten er der i det forgangne år udleveret 5 velkomstkurve af byens 
velkomstminister Kristian Schmidt.  
 
2 nye velkomstkurve er klar til at blive udleveret lige så snart der foreligger en aftale 
mellem tilflytterne og velkomstministeren.  
Begge kurve er til Skjoldbjerg området og jeg kan også afsløre at den ene kurv er til 
et Finsk par med børn der skal gå i den internationale skole i Billund.  
 
De øvrige kurve fordeler sig med 3 kurve i Fitting området og 2 i Vorbasse by.  
 
Glædeligt at tilflytningen fordeler sig til det meste af postnummer 6623.  
 
Omkring hussalg i Vorbasse, er det lokalrådets fornemmelse at der er ved at komme 
lidt mere gang i salget og håbet er selvfølgelig at det vil medføre at 
velkomstministeren skal på endnu flere besøg i det kommende år. 
 
Hvad angår salget af byggegrunde i Vorbasse, så står det meget trægt til.  
Der er kun solgt en enkelt privat byggegrund i 2014.  
Kommunalt set er der stadig 5 byggegrunde til salg, hvoraf den ene dog skulle være 
reserveret.  



Forhåbentlig sker der noget på den front i 2015, således vi kan gå til kommunen og 
bede om at de påbegynder byggemodning af grundene på Gøglervej. 
 
OMRÅDEFORNYELSE: 
 
Lokalrådet har via sit medlemskab af ”de 5 foreninger” været med til at fremsende 
ansøgning om midler til byfornyelse hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
Her er der søgt om reservation af midler til byfornyelse i Vorbasse. Bevilges der 
penge er beløbet afhængig af at Billund kommune er parat til at bevilge det 
dobbelte beløb.  
 
Processen omkring ansøgningen blev et meget komprimeret tidsforløb hvor vi blev 
utroligt godt modtaget hos Teknik & Miljø afdelingen i Billund Kommune, og hvor 
der blev udvist en meget stor velvilje til at få ansøgningen sendt videre til ministeriet 
inden tidsfristen den 7. januar 2015. 
 
Pt. ligger ansøgningen i ministeriet og et svar på ansøgningen kan først forventes i 
maj/juni 2015.  
 
Bliver der bevilget penge til Vorbasse skal sagen derefter igennem byrådet, hvor en 
bevilling skal på budgettet for 2016 og de 3 til fire efterfølgende år.  
Dette dog under forudsætning af at byrådet stiller sig velvillige overfor projektet og 
kan finde pengene til det. 
 
Sdr. Omme har i 2015 og de efterfølgende år fået bevilget penge til et tilsvarende 
projekt, så mon ikke der er håb for at det vil kunne lykkedes, hvis ellers staten ser 
velvilligt på ansøgningen. 
 
Bliver pengene bevilget, vil det samtidig betyde at der i samarbejde med Teknik & 
Miljø afdelingen, skal sættes en del ting i gang hvor borgerne i Vorbasse skal 
inddrages og hvor vi får brug for en masse frivillige kræfter i det videre arbejde med 
at udvikle Vorbasse. 
 
Så vi går et meget spændende forår i møde, hvor vi alle bør krydse fingre for at vi får 
et positivt svar fra Ministeriet - for det er første skridt på vejen til at vi kan sætte 
gang i en større byudvikling af Vorbasse. 
 



Det skal i samme forbindelse siges at vi fra Vorbasse Grundejerforenings side har 
fået en tilkendegivelse af at de er villige til at støtte tiltag omkring Vorbasses 
byudvikling med yderligere midler. 
 
 
OMRÅDETS HJEMMESIDE VORBASSE.DK: 
 
Med hensyn til hjemmesiden for postnummer 6623 - vorbasse.dk - så er der i løbet 
af 2014 arbejdet på at få reklamer på siden fra det lokale erhvervsliv.  
De første test er også løbet af stablen, men pt. står vi i et dødvande hvor vi skal tage 
stilling til et prisoverslag på hvad en opdatering af vorbasse.dk vil koste. 
 
På den tekniske side, er vi nemlig her sidst i 2014 blevet gjort bekendt med, at siden 
rent programmæssigt og designmæssigt er blevet for gammel. Den version af Typo3 
som siden bygger på, bliver ikke længere vedligeholdt og dermed er det et 
spørgsmål om hvornår udviklingen løber fra siden. 
 
Vi vil i nær fremtid få kigget på tilbuddet og så må lokalrådet ellers i gang med at se 
om vi kan finde finansiering af denne omkostning. 
En evt. opdatering vil selvfølgelig også inddrage de forskellige foreninger der bruger 
siden og her kan vi forhåbentlig få input til hvordan siden skal opbygges og bruges i 
fremtiden.  
Erhvervsmæssigt ved vi at en 7-8 erhvervsdrivende er interesserede i at reklamere 
på siden, og den service håber vi i løbet af 2015 at være klar med. 
 
Til orientering skal det lige nævnes at siden programmæssigt er 7 år gammel, og at 
det i den verden er lig med udtjent levetid. 
 
HJERTESTIER: 
 
På hjertesti fronten, har udvalget bestående af Esther Thisgård og Emmy Schmidt 
her for nylig været til et møde med en af kommunens folk, med henblik på at give 
gode råd til hvad kommunen kan lave af stier i skovområdet fra Campingpladsen og 
sydpå til Runde sø. Et projekt som skal færdiggøres her i foråret og som forhåbentlig 
kan være med til at Vorbasse får et endnu mere attraktivt stisystem, til glæde for 
byens borgere og turister. 
 
 
 



PARKEN BAG DET GAMLE MUSEUM: 
 
Efter henvendelse fra en af naboerne til parken bag det nedlagte museum på 
Kirkegade, har lokalrådet foranlediget at der er blevet ryddet op i området og 
anbefalet kommunen at adgangen til området gøres mere tydelig i form af nye 
adgangsforhold.  
For den oprindelige adgang fra museet er for længst lukket.  
Desuden er det aftalt at flagstangen fjernes, idet denne har set bedre dage. 
 
Arbejdet med tynde ud i træer og buske har allerede været i gang her i løbet af 
vinteren, mens arbejdet med at lave adgangsforholdene lige pt. sat på standby indtil 
vi ved hvordan det går med ansøgningen om område fornyelse.  
 
MOTORVEJ: 
 
Sluttelig vil jeg også lige nævne at lokalrådet er blevet kontaktet af Jyske Vestkysten 
omkring linjeføringen af en måske kommende motorvej og i den forbindelse skal jeg 
sige at formandens udtalelse ikke på nogen måde er konfereret af med hverken 
borgmester eller øvrige lokalrådsmedlemmer.  
Men når journalister kontakter lokalrådet er det nogen gange nødvendigt som 
formand at udtale sig uden at den øvrige bestyrelse har været inde over.  
 
Til sidst vil jeg sige tak til Inger for hendes utrættelige arbejde med Vorbasse.dk.  
 
Tak til Bibbe og Kristian for arbejdet med henholdsvis kurve til tilflytterne og 
arbejdet med at aflevere kurvene og skrive fyldigt referat fra møderne med de nye 
tilflyttere.  
 
Endvidere tak til hjertesti udvalget – Emmy og Ester for deres arbejde med 
hjertestien og de aktiviteter de arrangerer i den forbindelse.   
 
Også tak for samarbejdet til de fire foreninger og koordinationsudvalget der 
arbejder med udvikling i Vorbasse, samt tak til alle medlemmerne i lokalrådets 
bestyrelse for jeres indsats i året der er gået.  
 
Specielt en tak til Peter og Jette, der nu har valgt at træde ud af bestyrelsen for at 
give plads til nye kræfter. 
 
 


