
BORGERMØDE DEN 20. OKTOBER 2015 

På vegne af koordinationsudvalget bød Jørgen Møller velkommen til en stor forsamling af 

interesserede borgere. Jørgen fortalte kort om de 5 foreningers samarbejde i 

koordinationsudvalget og hvem der sidder i udvalget. (Se vorbasse.dk/lokalt/De 5 foreninger). 

Endvidere at udvalget er organiseret under Lokalrådet.  

Herefter blev der taget hul på en lang rækker af punkter, som aftenen skulle bruges til at 

informere om.  

Områdefornyelse. Et kommunalt udviklingsprojekt. Økonomi: Staten har reserveret 1,9 mill. 

Billund kommune har afsat 250.000 kr. i 2016, 2 mill. i 2017 og 2 mill. i 2018. 

Processen består af tre faser: ansøgningsfasen blev afsluttet den 7/1 2015, hvor Billund komune 

indsendte ansøgningen til ministeriet. Programfasen er nu, hvor Billund kommune har en 

projektmedarbejder på sagen, Thomas Andersen (landskabsarkitekt) og valgt en ekstern 

projektkoordinator Tenna Tychsen. Programfasen skal senest være afsluttet i september 2016. Til 

slut kommer gennemførelsesfasen, som starter januar 2017 og senest skal være afsluttet 

september 2021. Disse tidsfrister er fastsat af ministeriet.  

I projektgruppen indgår endvidere repræsentanter fra Vorbasses arbejdsgrupper. Lokalrådet 

opfordrer til at borgerne deltager i de arbejdsgrupper, der vil blive nedsat. Orienteringen vil ske via 

vorbasse.dk. 

Borgerinddragelsen er helt reel. Der er ikke taget stilling til, hvilke ting i byen, der skal indgå i 

projektet og der vil selvfølgelig også blive tale om en prioritering. 

Ole Velo Jensen: Er der en tidsplan for projektet 

Jørgen: Inden for en måned vil der blive afholdt et forventningsmøde ang. procedure og tidsplan. 

Ole Velo Jensen: vorbasse.dk kan give orientering den ene vej, men hvad med kontakten den 

anden vej? 

Jørgen Møller: (senere på aftenen) koordinationsudvalgets mailadresser står på vorbasse.dk under 

Lokalt/De 5 foreninger. Her er man velkommen med kommentarer og forslag. 

Frits Kristensen: Jeg forventer, at det bliver lige som da vi udarbejdede den første helhedsplan for 

Vorbasse, hvor vi også havde Tenna Tychsen som projektleder. 

Carsten Holmgaard: Hvis pengene ikke rækker, kan vi så få mulighed for selv at finde andre penge, 

fonde og indsamlinger? 

Jørgen Møller: Det kan godt komme på tale. Opgaverne bliver finansieret som enkeltprojekter. 

Kristian Hansen: Fornyelse på hovedgaden er det kommunen eller regionen. 

Jørgen Møller: Vi mener det er kommunen. 

Preben Larsen: Hvad skal de 6 millioner bruges til. Er der både til planlægning og til noget af 

gennemførelsen. 



Jørgen Møller: Det vil vi finde ud af hen ad vejen. 

Karsten Knudsen: Pengene skal  helst ikke kun bruges til projekbeskrivelse. 

Jørn Poulsen: Vi er meget opmærksomme på, at når projektet er overstået, så skal det kunne ses i 

Vorbasse. 

Frits Kristensen: Fordelingen over årene fra kommunen indikerer vel, at der skal bruges et år til at 

planlægge. 

Ole Velo: Det er meget vigtigt, at man tænker mange med i projektet. Eksempelvis ved det grønne 

fritidsområde bør DBU og andre være med i projektet. 

Sundhedshuset. 

HC og Niels Graversen redegjorde for de sidste 3-4 års arbejde med etablering af et sundhedshus. 

Udvalget består af HC, Niels Graversen og Eva Kristensen. I kommunens budget for 2015 var der 

afsat midler til analysering af behovet for et sundhedshus i Grindsted, Sdr. Omme og Vorbasse. 

Der blev derfor hurtigt taget kontakt til Ruth Lauridsen, formand for soc. og sundhedsudvalget  og 

til Preben Jensen, medlem af regionsrådet og til lægerne.   

Der blev lavet et fælles oplæg fra udvalget og lægerne til, hvordan et sundhedshus kunne se ud. 

Ny mulighed viste sig med de overskydende lokaler i Sparekassen Kronjylland. Efter en lang række 

af møder med alle parter og et meget favorabelt tilbud på køb eller leje fra sparekassen, må det 

desværre konstateres, at lægerne ikke kan være med i projektet, da huslejen vil blive større end 

den, de har i dag. Hertil kan det oplyses, at de er 4 læger om 3 ydrenumre. Det giver dem en 

ugentlig fridag og sådan vil de gerne fortsætte. 

Det havde været ønskeligt om kommunen og regionen, hvis de havde været lidt mere på forkant 

af den udvikling, vi ser komme med problemer med lægebetjeningen i denne del af kommunen. 

Billund kommune har ikke ”det nære sundhedsvæsen” på plads endnu og er ikke parat til at lægge 

funktioner i et sundhedshus. De starter en sygeplejeklinik i Frihavnen. Den ville det have været fint 

at få placeret i et sundhedshus. Regionen har ikke afsat midler i 2016 til sundhedshuse og har først 

penge igen i 2017. 

Det er ærgerligt, men vi får aldrig et så favorabelt et tilbud igen.   

Jørgen Møller nævnte, at der nu er sendt et brev med flotte billeder af de ledige lokaler, Flyt til 

Vorbasse-brochuren og den allerførste udgave af højtlæsningsbogen ”Højen” til Børnerådet v/Per 

Larsen. Børnerådet er blandt de statslige institutioner, der lægges til Billund. Her er lokaler de kan  

flytte ind uden yderligere ændringer. Endvidere er det aftalt med bosætningskoordinator 

Marianne Witte, at der skal være en fælles strategi overfor naturstyrelsens folk, som skal have 

fremtidig arbejdsplads i Randbøl. 

Frihavnen. 

Siden sidst – møde med forvaltningen - borgermøde – plejecentret er ikke længere lukningstruet. 

Gruppen (HC, Gitte Holmgaard, Jeremy Watts, Yrsa Jensen og Anna Klixbøll) er i arbejdstøjet og i 



god dialog med kommunen. Fra borgermødet havde vi et ønske om decentralisering 

(posepengeprincippet), en vision for Frihavnen, et HJEM og ikke et center. 

Gitte Holmgaard: 

Der er udarbejdet en konceptbeskrivelse: Hvad er det vi har, antal pladser, Frihavnens Venner, 

lokalområdet, værdier i praksis. 

Hvad kan vi selv – hvad skal kommunen sætte i gang. 

Der skal arbejdes med, hvordan Frihavnen bliver en større del af et engageret lokalområde. 

Økonomisk frihed/råderum – at gå fra en leder, der i dag er teamleder til en der plejehjemsleder. 

Udvidelse af Frihavnen – en specialkompetence – hvad har kommunen behov for. 

Der skal dannes en sparringsgruppe, som kan skabe netværket til lokalsamfundet, en gruppe som 

lederen kan trække på. 

Frihavnen – udearealer (gruppen: Else Pradsgaard, Jeremy Watts, Lene Jensen (teamleder)) 

Else Pradsgaard fortalte om arbejdet med at etablere et aktivitetsområde og en sansehave mellem 

Frihavnen og Hovborgvej. Beboerne har stor glæde at opleve børns aktiviteter og selv føle sig en 

del af fællesskabet. Tegningerne, som er udstillet i fritidscentret er for sansehavens vedkommende 

udarbejdet af Eva Frank (ansat som gartner ved kirken) og firmaet Aktiv Leg i Hejnsvig. På 

aktivitetsområdet bliver der etableret en labyrint i bøgepur, en tarzanbane, sandkasse, 

klatrestativ, gynger, borde og bænke med plads til kørestole, en klatreredskab som forewstiller en 

hånd. 

Planen blev rost meget af pårørende, idet man mangler noget naturligt at foretage sig ved besøg 

på Frihavnen. 

Projektet skal finansieres ved ansøgninger til fonde og ved frivillig arbejdskraft. 

Stier 

Jørgen Møller. 

Hjertestier – sidste skud på stammen er den grønne rute, som vidner om et godt samarbejde 

mellem hjertestiudvalget og Billund kommune. Det skal vi holde fast ved. 

Jørgen Møller blev på et tidspunkt ringet op fra kommunen ang. en cykelsti langs Skjoldbjergvej  

og fik det indtryk, at stien var projekteret, men afventede økonomiske bevillinger. Det har nu vist 

sig ikke at være tilfældet. Så nu bliver der kigget på om lodsejere i Skjoldbjerg/Almstok vil være 

med til at planlægge en sti hen over mosen. 

Troldhedebanen, Preben Larsen 

Det er i dag muligt at cykle på en sti helt ud til rastepladsen mellem Hejnsvig og Vorbasse. Fra 

rastepladsen og hen til Ørnsbjergvej er der ikke nogen sti. Muligvis skal den på dette stykke lægges 

langs med landevejen. Fra Ørnsbjergvej kan der cykles dels på en grusvej dels på asfalt til 

Gyttegård. Herfra er der etableret flotte cykelstier til Hejnsvig og til Billund. 

Afstandene er Vorbasse-Billund 15 km, Vorbasse-Hejnsvig 12 km, Vorbasse, Hejnsvig–Grindsted 20 

km. Lokalrådet undersøger i samarbejde med Billund kommune, hvordan der kan søges penge til 



stien. Naturstyrelsen, som ejer en del af den allerede etablerede sti har ingen midler, men synes 

ideen er god. De berørte lodsejere, er der ikke indgået aftale med endnu. 

Biblioteket – modernisering. 

Alice Østergård gennemgik tegninger vedr. en modernisering af biblioteket.  

Væggene skal vandskures og males. Der skal nyt tæppe på gulvet. Glaspartiet skal flyttes frem i 

forhallen, således at indgangen til biblioteket bliver meget mere synlig.  Der skal laves en bedre 

afdeling til tweens/teenagere, en bedre afdeling til børn med en scene og oplæsningshyggested. 

Moderniseringen forventes at finde sted i løbet af december og januar måned. På bibliotekets 

hjemmeside under vorbasse.dk  vil der blive orienteret om lukning og mulighed for at afhente 

bøger. Se under lokalt/institutioner/Vorbasse Bibliotek.     

Biblioteket – Smag på litteraturen 

Jeremy Watts fortalte, at de frivillige på biblioteket blev af bibliotekschefen Ole Bisbjerg opfordret 

til at søge midler fra kulturstyrelsen til et læseprojekt. Sparekassen Kronjylland er medsponsor på 

projektet.  

Der er omdelt smagsprøver i form af tre hæfter med krimi, sport og lokalhistorie. Tre grupper af 

frivillige har været med til at finde frem til de smagsprøver, der er med i hæfterne. 

Der er foretaget en analyse af et uvildigt firma over læselysten i Vorbasse. En ny analyse vil blive 

foretaget ved afslutningen af projektet. 

Tre forfattere gæster biblioteket i løbet af efteråret: Jens Smærup Sørensen den 27. oktober, 

Jesper Wung – Sung den 3. november og Karin Hede den 10. november. Jeremy opfordrede til at 

man møder op til forfatteraftenerne. Der er stadigvæk god plads. 

Efter jul er der et skriveværksted med journalist Anette Jorsal som tovholder. Se datoer på 

bibliotekets hjemmeside. 

Ressourceplan – genbrugspladsen.   

Jørn Poulsen og Arne S. Christensen, som begge sider i teknik- og miljøudvalget, redegjorde for 

den nye ressourceplan. Planen er til høring frem til 27. oktober. 

Planen viser, at omlastestationen i Billund skal nedlægges, at der skal etableres nye miljøstationer 

i Kroager, Stenderup og Sdr. Omme samt at Vorbasse Genbrugsplads skal ombygges til en 

miljøstation, som er uden bemanding. Arne og Jørn har i teknik- og miljøudvalget arbejdet for at 

Vorbasse kan være, det er betegnes som ”en mindre genbrugsplads”, hvor de fraktioner vi 

afleverer i dag også kan afleveres fremover. 

Der var en del bemærkninger fra borgere om, at det kan blive dyrt at fjerne bemandingen på 

genbrugspladsen. Der vil komme til at se uordentlig ud og folk vil mangle den vejledning, vi får fra 

de ansatte. En åbningstid døgnet rundt tiltrækker ikke, man vil hellere beholde nuv. åbningstid og 

bemanding.   

Lokalrådet og Den Dynamiske Landsby har indsendt høringssvar, som støtter Arne og Jørns forslag 

om at Vorbasse skal have en mindre genbrugsplads i stedet for ”kun” en miljøstation. 



Shelters 

Ole Gram fortalte, at et møde om turismeprojekt for nogle år siden affødte ønsket om en 

legeplads for voksne og for børn i området fra skolen ned til fritidscentret, til campingpladsen og 

skoven syd for. Disse ideer er nu en del af projektet områdefornyelse. 

Turismeprojektet vil lokalrådet nu til at ruske lidt op i. Vi vil derfor inden så længe indkalde 

interessenterne inden for turisme til nogle drøftelser. 

Ved indvielsen af den grønne hjertesti i Jægerlund fandt Stine Høgholt og Peter Borgen (Billund 

kommune) ud af, at den store plads ved søen vil være velegnet til et antal shelters, bålhygge, grill 

m.v. Det er der nu blevet tegnet på og projektet er klar til at indhente tilbud ind fra tre 

leverandører. 

Finansieringen forventes på plads til januar. 

Hvem skal bruge det? Skolen har meldt, at de gerne vil være brugere. 

Gitte Larsen, campingpladsen, vil gerne give ansøgninger til fonde en anbefaling. Campingpladsen 

ser et tilbud om overnatning i shelters til deres børnefamilier. 

Andre forslag til brugere kan sendes på mail til olegram@vorbasse.dk 

”Højen” en familiebørneoplæsningsbog om Vorbasses historie udgivet af Den Dynamiske Landsby 

med støtte fra Billund kommunes landdistriktsmidler og Vorbasse Fonden.  

Bogen udkommer den 30. oktober ved en reception i fritidscentret og sælges til en meget 

favorabel pris, 150 kr.incl. kontingent for 2016 til Den Dynamiske Landsby. Alle er velkommen. 

Jeremy Watts fortalte om bogens tilblivelse i et flot samarbejde med Mette Voldmester, som har 

tegnet de meget flotte tegninger i bogen.  

Historisk frise 

Til januar, når det moderniserede bibliotek kan indvies, vil frisen blive sat op på væggen fra døren 

til Peters kontor og hen til indgangen til biblioteket. Frisen er en historisk gennemgang af 

Vorbasses historie fra stenalder til år 2000 med tegninger og tekst. 

Borgermødet sluttede med, at formand for lokalrådet Jørn Poulsen opfordrede folk til at melde sig 

til et førstehjælpskursus, som lokalrådet har fået tilbudt. Datoerne for kurset fastlægges først, når 

tilmeldingerne er indgået og Jørgen Møller takkede for det store fremmøde. 

Referat 

Inger Donslund      

 

 

        

 

    


