Borgermøde den 27.marts 2014
Koordinationsudvalget for De fem foreninger havde inviteret til borgermøde i fritidscentret, hvor
udvalget og repræsentanter fra nedsatte arbejdsgrupper orienterede om, de ting, der arbejdes med
for tiden.
Jørgen Møller formand for koordineringsudvalget fortalte, hvordan De fem foreninger er opstået:
I foreningen Den dynamiske landsbys første leveår var opgaven at gennemføre to udstillinger om
Vorbasse. Udstillinger som var målrettet omverdenen.
Herefter har Den dynamiske landsby også en opgave med at se indadtil.
Hvordan skal Vorbasse udvikles? Og hvem har opgaverne?
Ikke kun Den dynamiske landsby arbejder for Vorbasses udvikling.
Det gør grundejerforeningen, erhvervsforeningen, lokalrådet og Vorbasse Fonden også. Det
var derfor naturligt, at sætte sig sammen for at finde fælles kræfter til at sætte en udvikling for Vorbasse i gang. De enkelte foreningers bestyrelser vil gerne arbejde med Vorbasses udvikling, men
det kniber at finde tid ud over den tid, der skal bruges til den enkelte forenings primære opgave.
Der blev ved et møde den 27. juni 2013 nedsat et koordineringsudvalg, som har til opgave et samle, udvælge og prioritere de opgaver, man i fællesskabet i De fem foreninger foreslås, at der arbejdes med. Der er 60-70 forslag at vælge imellem.
Koordineringsudvalget består af:
H. C. Christensen, Niels Graversen, Eva Kristensen, Gunnar Egsgaard og Jørgen Møller.
De er ikke valgt fordi de repræsenterer en bestemt forening. De er valgt fordi de hver især kan bidrage med erfaring, ideer og ønske om at arbejde med Vorbasses udvikling.
Andre udvalg, der er nedsat er:
Frihavnsgruppe I og II
Bosætningsgruppe
Markedsføringsgruppe
Gruppe vedr. turisme
Ansøgningsguppe/fonde m.v.
IT gruppe
Frihavnen
Jeremy Watts fortalte om arbejdet i Frihavnsgrupperne – en visionsgruppe og en strategigruppe.
Frihavnen er en vigtig brik i Vorbasse. Beliggende med udsigt til byen og grønne marker. Den er
centralt for fællesskabet lige som skole, børnehave, fritidscentret og lægehuset er.
Byrådets drøftelse en handle- og boligplan for ældreområdet gjorde at grupperne blev nedsat og at
man gik i gang med at drøfte situationen med politikerne. Heldigvis var der så mange fejl i handleog boligplanen at byrådet opgav sagen. Vi har forelagt for politikerne, at Frihavnens Venner yder
arbejde for 2 hele årsværk.
HC orienterede om det videre arbejde med grupperne omkring Frihavnen.
Der er og vil fortsat være en god kontakt til såvel lederen af Frihavnen, socialdirektøren og det politiske system. Grupperne vil være aktive for Frihavnens fremtid. Vorbasse har visioner for Frihavnens fremtid: flere boliger, selvstændig økonomi, selv fremstille beboernes mad, være sparringspartner for lederen, tilknytte en kontaktgruppe til Frihavnen.
Lægehus
Niels Graversen fortalte om visionen med et nyt lægehus. Niels er i kontakt med lægerne i Vorbasse Lægehus. Hvis vi også om 10 år skal have et stort lægehus i Vorbasse, så skal der tænkes fornyelse nu. Det er et langsigtet projekt og man kan ikke forvente, at næste generation af praktiserende læger vil være ejere. De vil formentlig hellere være lejere.

Et nyt lægehus/sundhedshus i nærheden af Frihavnen er en af de visioner, der arbejdes med.
Preben Jensen, vores lokale mand i regionsrådet, har sagt, at han forventer, at regionen vil bakke
ideen op.
Hvis en bygherre vil etablere et lægehus i stueetagen og nogle boliger 1.og 2. etage er boligforeningen meget interesseret i at være med som udlejere af boligerne. Claus Junge fra Filskov har
prøvet det før og vil gerne hjælpe med at få ideen videre.
Bosætning
Gunnar Egsgaard orienterede om møde med kommunen om ændring af lokalplan ved Dalagervej,
så den store parcel kan udstykkes til almindelige parcelhusgrunde. Lokalplanen blev ændret og
godkendt i byrådet den 17. december 2013, men desværre er byrådet ikke gået i gang med at
byggemodne endnu. Så der må vist ske en henvendelse igen.
Så arbejdes der sammen med to private aktører og Billund kommune om en udstykning langs
Bækkevej. Det forventes at området deles op i 3 områder og har to udkørsler til Bækkevej. Grundene kan blive mellem 1100 og 3000 m2.
Hvis alt går efter planen vil der kunne være en lokalplan klar til september 2014.
Markedsføring
Inger Donslund fortalte om brochuren, der er udgivet og om en Vorbasse web app.
2014 er året, hvor vi skal have en række pendlere og andre til at gribe chancen og flytte til Vorbasse.
Vi har i markedsføringsgruppen lavet en brochure, som fortæller om alle de fordele, der er ved at
bo i Vorbasse. Brochuren fortæller om byen som er Børnenes Landsby i kommunen med Børnenes Hovedstad.
Der debatteres i kommuner og folketinget, hvad man skal gøre ved den fraflytning fra landdistrikterne til de store byer, der sker i disse år.
Jeg mener, vi i landdistrikterne skal vise, at vi sagtens kan tilbyde en lige så spændende og en
meget nemmere hverdag for børnefamilierne end storbyerne kan.
I Vorbasse er der alt, hvad en børnefamilie kan ønske sig, inden for kort afstand.
Brochuren er en appetitvækker for alle, der gerne vil finde et godt sted at bo.
Vi har bevidst valgt at målgruppen er børnefamilier.
Vores vuggestue/dagpleje/børnehave og skole og fritidsmuligheder er af en så god kvalitet, at vi
gerne fortæller, at her er godt at bo.
Vores placering i den sydlige del af Billund kommune må være interessant for folk med job i Billund, Kolding, Vejle, Esbjerg, Vejen, Holsted. Man kommer ikke til at hænge i en kø på vej til arbejde i disse byer.
Vi har været så heldige, at 4 personer stiller sig til rådighed inden for hver sit felt, hvis man vil vide
mere om byen. De vil give en personlig guidet tur i byen.
Vi har haft et møde med ejendomsmæglere fra området, som har fået en stak brochurer som de
kan bruge, når de har huse til salg i Vorbasse.
Ejendomsmæglerne blev vist rundt her i fritidscentret og var meget imponerede. De fleste af dem
kender ikke Vorbasse.
Brochuren er endvidere uddelt til:
Kommunens byrådssekretariat, som sælger byggegrunde.
Firmaer og institutioner i Vorbasse, der har ansatte, som endnu ikke har bosat sig i Vorbasse.

Brochuren er sendt til både Sergentskolen i Sønderborg og Kantinen i Oksbøllejren.
Mere end 20 personer fra Vorbasse, som arbejder uden for byen har taget en stak med på arbejde.
Brochuren ligger også på vorbasse.dk under Flyt til Vorbasse.
På vorbasse.dk kan man også se, at det muligt at hente en Vorbasse-web-app.
Den indeholder vorbasse.dk´s nyheder og kalender samt ledige boliger og byggegrunde.
Brochuren og app’en er finansieret af Billund kommunes landdistriktspulje og en masse frivillig
arbejdskraft.
Billund kommune har 129 arbejdspladser pr. 100 borgere i den arbejdsdygtige alder. Byrådet har
derfor besluttet at finansiere en bosætningskoordinator, som ansættes ved Billund Erhvervsfremme. Hun tiltræder jobbet 1. april og både vores velkomstminister og jeg forventer at besøge hende
snarest muligt.
Vi vil fortælle hende om Vorbasse og gerne have besøg af hende til en rundvisning, så hun husker
os i sit fremtidige arbejde. Hun skal selvfølgelig også have en stak brochurer.
Jørgen Møller oplyser, at der allerede er en kontakt til bosætningskoordinatoren og at der vil blive
et møde med hende i maj måned.
Turisme
Billund kommune har fra staten modtaget 300.000 kr. til turismeprojekt i lokalområder.
Altså handler det ikke om Legoland og Lalandia.
Jane Langvad og Karsten Knudsen er gået med i en styregruppe, som skal arbejde for at finde
projekter i lokalområderne, der gør at børnefamilierne bliver her 1 dag mere, når de holder ferie.
Pengene kan også bruges til at skabe netværk om turismeudviklingen mellem turisterhvervet og
lokalbefolkningen.
Der skal afholdes en workshop-dag i Vorbasse den 26. maj.
Ansøgningsgruppen
Den består af Charlotte Milland, Tina Bomann og Jeremy Watts. Deres opgave er at finde midler,
der kan matche projekterne de andre grupper arbejder med.
F.eks. fik markedsføringsgruppen godt 21.000 kr. til brochure og Vorbass-app’en fra landdistriktspuljen.
Vorbasse Fonden har bevilget 50.000 kr. til koordinationsudvalget til bl.a. konsulenthjælp for at
søge penge fra EU.
IT projekt
Gunnar Egsgaard har fået en henvendelse om Vorbasse har lyst til at være med i et IT projekt,
hvor Vejle, Odense og Slagelse kommuner deltager.
Det er endnu ikke afgjort om projektet bliver til noget, idet pengene endnu ikke er bevilget.
Hvis det bliver til noget, kan vi være med ganske gratis, hvis vi vil være med i testperioden som
bliver 2015. Hvis vi er med, er systemet vores uden yderligere økonomi.
Systemet kører via smartphones, iphones, touchskærme.
Det kan blive en afløser for det, vi kender som vorbasse.dk, som jo også på et tidspunkt skal afløses af noget mere moderne.
For Den dynamiske landsby og vorbasse.dk
Inger Donslund

