Borgermødet, mandag d. 18. marts 2013

Efter den årlige generalforsamling i foreningen Den Dynamiske Landsby, hvor godt 40 var mødt
frem, samledes ca. 65 til fælles spisning. Derefter startede borgermødet kl. 19, med omkring 90
deltagere.
Mødet indledtes med Jørgen Møllers dias, der viste Gl. Billund kommune og Ny Billund kommune;
her demonstreredes situationen med storby-landsby/mindre by problematikken. For Vorbasses
vedkommende betyder det, at byen af naturlige årsager kan blive (og allerede nu de facto er) en
magnet i den sydlige del af kommunen. Det var afsættet for aftenens diskussion.
Preben Jensen fik ordet og konstaterede indledningsvis, at Vorbasse er unik mht. udvikling og at
man ’selv skal gå i teten’. Kommunens Vision 2012 er afløst af ’5 Veje’: Vi skal skabe tilflytning;
styrke turismen og erhverv; udvikle Børnenes Hovedstad (som skal brede sig ud til hele kommunen
– LEGO Learning Lab er allerede på alle kommunens skoler); sikre infrastrukturen, der skal følge
udviklingen. Forvaltningen har bemærket Vorbasses måde at tage imod tilflyttere (hjemmesiden,
Velkomstministeren mm) og efterligner den. Kommunen skal overbevise de 4.000 daglige
indpendlere om, at de skal slå sig ned i kommunen; vi har 128 arbejdspladser for hver 100
fastboende. Turismen er i stærk vækst – flere bliver her længere (i snit 3-4 dage).
Vi skal være opmærksomme på Landdistriktspuljen på 750.000 kroner, der kan søges løbende.
Pengene kan bruges både til fysiske ting, til begivenheder… tit bruges puljen ikke op og pengene
går retur til kommunekassen. En direkte opfordring til os.
Vedr. bosætning: Storparcellen på Tribinivej ændrer status fra ’tæt-lavt’ byggeri til almindelige
parcelhusgrunde ’snarest muligt’, hvilket giver ca. 10 grunde à 1.000 m2. Dalagervej 6 og 8 lægges
sammen (hjemmefirma). Bakkevej kan renoveres: 32 lejligheder bliver til 23 lejligheder med 2-3-4
værelser. Pris 10 millioner kroner, med kommunen som garant for pengene.
Diskussionen om biblioteksfilialerne i kommunen er nu afsluttet på bedste vis.
Mht. cykelstier er der afsat et fast beløb per år; Staten støtter også – nok til 1 km pr. år. (En
kommunal cykelsti koster ca. 1.2 millioner / kilometer. Dog laver Lokalrådet i Sdr. Omme stier hele
vejen til Filskov. Stenmels-stier (ganske vist uryddet om vinteren) på privat jord. LAK-midler er
involveret. Primus motor er Lisbeth Arvad).
Jørgen introducerede vores indlæg om Vorbasses fremtid ved at gentage tesen om
magnetfunktionen i den sydlige del af kommunen. Vi ser ikke Grindsted som vores naturlige
hovedby. Vi tiltrækker folk fra ’nær og fjern’: Fritidscenter, lægehus, skole, butikker trækker.
Campingpladsen trækker endog længere fra. Kroens overnatning, Nebelgård, Fitting Landsbyferie
ligeledes.

Vi er 5 foreninger, der lægger op til udvikling på dette møde – stærke aktører (Lokalrådet,
Grundejerforeningen, Erhvervsforeningen, Vorbasse Fonden, Den Dynamiske Landsby). Formålet
er, at prøve at finde frem til en fælles vision og handleplan. Vi lægger ud med 3 fokuspunkter:
1. Bosætning ved Inger Donslund.
Ingers papir runddeltes og blev gennemgået med konkrete (og tankevækkende/provokerende) ideer.
Til hjemtagelse og gennemtænkning – og gerne reaktioner. Vi skal have Vorbasse på landkortet –
hvordan? Husk f.eks., at private må annoncere hus/grunde til salg på kommunens side. Vi har
promoveret byen gennem håndboldkampe, udstilling, marked, overnatningsmuligheder. Hvad
mere? Skal vi f.eks. på Facebook (den skal passes af en frivillig)?
Reaktioner fra tilhørerne: Bovia bygger nye, moderne rækkehuse i Museumsparken, også egnede til
børnefamilier. Klar ca. maj-juni. Der er en ny praksis mht. bosætning: unge familier foretrækker i
stigende grad at leje frem for at eje. Det kunne for eksempel være de unge akademikere på LEGO,
der har andet i hovedet end hækklipning.
Og så – velkomstkurvene – hvorfor ikke udvide kurvene til også at omfatte lejefolk i byen – er det
kun ejere, der skal have ret til dem? Kristian Schmidt: De ringer allerede nu og er forundrede over,
at de ikke er med. Fundatsen stipulerer, at det er husejere, der kan få en kurv. Men lejere er / bliver
en del af byens liv. Det skal vi tænke på, men problematikken er lidt kompleks – nogle er her kun
en måned eller to. (Det er Lokalrådet, der har lavet reglerne.) Vi skal finde flere måder, der får alle
tilflyttere til at føle sig velkomne.
Holsted slagteri bygges – kan vi indtænke muligheden for at satse på tilflyttere i denne forbindelse?
Kan vores biblioteks-frivilligmodel bruges andre steder – for eksempel til at udvide svømmetider i
hallen?
Vedr. cykelstier: man må kunne snakke med lodsejerne – for eksempel dem med jord ud til
Rideskolen. Her er det oplagt at lave sti / cykelsti. Fint, hvis en gruppe på f.eks. 3 vil melde sig og
sætte det – og andre områder – i gang.
Der skal slås et slag for Frihavnen. Lilly m.fl. har set på Eden-projektet og ser det gerne indført her.
Det kræver opbakning og kommunens velvilje. Temaerne er ’ensomhed, kedsomhed, hjælpeløshed’.
Dette opleves i stigende grad på plejehjemmet – vi har så lidt personale til stede. Vi kunne tiltrække
ældre fra det sydlige område, men der skal bygges.
Plejehjemmet er ikke sikret, blev det pointeret. Vi skal skabe udvikling og opmærksomhed og gerne
have gang i samarbejdet med lægehuset – som har for lidt plads. Byg plejehjemmet ud og skabe et
nyt lægehus i forbindelse med det. Det er heller ikke nogen selvfølge, at vi har et lægehus om 10 år.
Der kom en opfordring til at lave en projektbeskrivelse.
2. Turisme v/ Jørgen Møller.

Vi har massiv turisme, men vi bør involvere nogle, der har forstand på hvordan vi gør det bedre.
Efter gennemgangen af nogle konkrete tanker, kom der reaktioner:
Lad løbeklubben løbe med turister – få dem til at deltage i vores aktiviteter (også zumba, workout i
det frie mm.)
Hjertestierne er i forvejen meget populære hos campisterne – stor tak til ’bagdamerne’ her. Man må
for resten godt cykle på stierne.
Apps kunne udvikles til at fortælle om steder i og omkring byen.
Markedspladsen kan bruges mere intensivt, som vi altid har snakket om. De mange hundefolk
kunne bruge en agilitybane, måske? Skydefolk ligeledes? Et telt mm under diverse begivenheder
(f.eks. det forestående Post Danmark Rundt-løb.) Grundejerforeningen er allerede i gang med at
overveje større udnyttelse af markedspladsen.
Laver vi nogle arrangementer, er det vigtigt at huske at lægge plakater mm ned til Campingpladsen.
Turisternes behov er meget forskellige – f.eks. ønsker forældrene i Fitting Landsbyferie at slappe af
efter en dag i Billunds plastikland. Vi skal tænke nuanceret.
Tilbud / annoncer osv. Skal også forfattes på engelsk – en stor del af turisterne har ikke dansk som
modersmål, men kan forstå engelsk som fælles sprog.
3. Markedsføring v/ Jeremy Watts.
En kort gennemgang af tankerne bag nødvendigheden af professionel hjælp til den videre udvikling,
samtidig med, at det understreges, at vi i forvejen gør meget.
Nogle få reaktioner: Slå græs omkring vejskiltene, så folk kan se, hvor de er.
Vi er allerede kendt over hele landet – det mærker man, når man kommer rundt som f.eks. sælger.
Vi skal have gang i en prioritering af opgaverne – lidt à la de gamle Vorbasse-grupperne. Vi er klar
til at tage en ny omgang, der er kræfter til det!
Afslutning – Jørgen Møller:
Vi skal finde sammen om nogle projekter – det er ikke i morgen, de skal afsluttes, men over en
måske tiårig periode. Vi håber, at folk vil tænke over mulighederne og efterfølgende spille ind.
Skriv en mail til et af De Dynamiske Landsbys medlemmer:
Jørgen Møller: jom@stofanet.dk
Inger Donslund: id@vorbasse.dk
Emmy Schmidt: emmyogkristian@gmail.com
Gunnar Egsgaard: sorgenfrivej@mail.dk

Jeremy Watts: jeremy@watts.dk

Evt. plancherne (sat sammen for ikke at fylde) + Ingers papir vedlægges?

