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En slags  referat fra    FÆLLESMØDET  30/9  2013  KL. 16.15 - 18.00 

 

Koordineringsudvalget afrapporterede ud fra følgende plan: 

 

DAGSORDEN: 

Orientering fra Koordineringsudvalget vedr.: 

1. -at  skabe overblik og prioritering (hastesager) 

2. -diverse  aktiviteter  siden fællesmødet d. 27/6 

3. - indsatsen de næste måneder 

 

ad 1) 

Koordineringsudvalget  har hold fire møder . 4/7,  8/8, 26/8 og 23/9 

Brutto-listen kan vises og kommenteres. Tidspresset fra ansøgningsfrister har styret  arbejdet 

ad 2) 

Frihavnsgruppen:    Niels Graversen 

Ny situation på frihavnen har intensiveret arbejdet. 1/10 er der aftalt møde med social- og sundhedschef 

Klaus Liestmann bl. a. vedr. ansættelse af ny leder på stedet. 

Bosætningsgruppen:  Gunnar Egsgaard 

Deltaget i det offentlige møde i Grindsted den xx . Forslaget til ny kommuneplan rummer ønskerne fra 

Vorbasse, hvorfor der ikke indsendes et høringssvar. Der er stadig fokus på udstykningerne. 

Markedsføringsgruppen:   Inger Donslund 

Der er arbejdet med indhold til folderen og vurderet på form og oplag. Desuden er der afhold et møde for 

at vurdere hvordan en Vorbass-app kan konstrueres.  Der er desuden indhentet tilbud på folder, app og 

justering af Vorbasse.dk  med henblik på de aktuelle ansøgninger til Billund kommunes Landdistriktspulje. 

I koordineringsgruppen er der drøftet nye tiltag, der kan sætte fokus på Vorbasse. Flere ting kan 

gennemføres  inden for 2013. Andre afhænger af udviklingen med folder og app. 

Ansøgningsgruppen: HC 

Til den konkrete udformning af ansøgninger er der nedsat en særlig gruppe bestående af  Charlotte Fyhn 

Milland, Tina Bomann (Jeremy Watts) 
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Gruppen har lavet og afsendt tre ansøgninger vedr: 

- udbygning af VFC´s av-udstyr efter ønske fra Peter og John      i alt   247.750,00 kr 

-udskiftning af udstillingsskærme             i alt   49.425,00 kr 

-udgivelse af folder og app  i alt 25.563,00 kr 

Ansøgninger behandles i kommunen  primo oktober 

Tilskud fra landdistriktspuljen forudsætter en egenfinansiering på 25%.  Så længe det er uvist, om vi får et 

tilskud, er det lidt formålsløst at arbejde med egenfinansieringen. Vi afventer. 

Landsbyinvesteringer:   H.C. Christensen 

De fleste kommende aktiviteter vil blive kapitalkrævende. Udvalget er derfor begyndt at drøfte muligheden 

for lokal investering i Vorbasse. Der er set på modeller fra Filskov, Skovlund og Billum. Drøftelsen 

fortsætter. 

Landsbypedel-ordning:    Jørgen Møller 

Flere møder har været afholdt. Senest den 9/9 hvor  et møde med social- og sundhedschef Klaus Liestmann 

viste at der er kommunal  vilje og ønske om at etablere en sådan ordning i samarbejde med lokale kræfter. 

Da der skal tages afsæt i den enkelte ansøgers ressourcer, kan arbejdet først gå i gang, når der er en 

konkret ansøger. 

Valgmøde 29/10:        Jørgen Møller 

Der er aftalt valgmøde til 29/10.  Alle opstillende partier/lister har tilmeldt sig med spidskandidater. 

Aftenens planlægning er ved at være på plads. Der annonceres i uge 43. 

 

ad 3) 

Arbejdet de næste måneder  vil dreje sig om opfølgning på ovennævnte sager. Desuden skal der tages fat 

på nye prioriteringer og lægges delplaner for udførelsen. Nogle opgaver er meget langsigtede. 

Følgende er i støbeskeen: 

- udbrede dette fællesprojekt til mange flere 

- afklare intensiteten af afrapportering til diverse interessenter via vorbasse.dk 

- et projekt hvor byens unge inviteres til at deltage i et relevant forum 

- etablere et rådgivningscenter for potentielle tilflyttere 

- ansøgning til regeringens landdistriktspulje om midler til udarbejdelse af en udviklingsplan for Vorbasse 
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- dannelse af en turisme-gruppe 

- nærmere definition  af  markedsførings-opgaven 

- ny prioritering af de mange ideer/ønsker 

- tættere samarbejde med Lokalrådet 

 

Referatet over de afviklede aktiviteter blev taget til efterretning og der var tilslutning til at der kan tages fat 

på de kommende opgaver. 

Vedrørende sidste pkt. om et tættere samarbejde med Lokalrådet blev det aftalt, at Lokalrådet inviterer  til 

en drøftelse om det fremtidige samarbejde. 

NB:  Vedrørende information til en bredere kreds: Se vorbasse.dk  og de fem foreninger. 

 

jm 

2/10 2013 


