Referat fra mødet den 11.02.16 i De fem foreninger.
Erhvervsforeningen meldte afbud.
1. Kort status på relevante punkter fra borgermødet.
Tilbagemeldingerne har været positive over de mange aktiviteter og de mange forskellige
aktører, der er i gang.
Samarbejdsmodellen – vi har opnået det vi ville. Lokalrådet er stærkt repræsenteret.
Sundhedshusprojektet er skrinlagt. Det er meddelt socialudvalgsformanden, at Vorbasse pt
ikke prioriterer denne opgave.
Frihavnen – værdier – livet på Frihavnen. Der er etableret en gruppe, der fungerer som
sparring for lederen Lene Jensen. Billund kommune har besluttet at gå tilbage til decentral
ledelse. Et ønske, der blev fremsat under valgkampen til byrådsvalget.
Aktivitetsområdet ved Frihavnen arbejdes der med. Projektet er ikke finansieret endnu.
Arbejdsgruppen venter en invitation til at komme med i helheden omkring Vorbasse by.
Stier. Der arbejdes med sti til Gyttegård og til Skjoldbjerg. Især bussituationen til Skjoldbjerg
bør tilsige, at der skal være en cykelsti.
Modernisering af biblioteket er afsluttet og indviet.
Smag på litteraturen afsluttes den 7.marts.
Ressourceplanen er vedtaget i byrådet.
Shelters i Jægerlund – 4 shelters, bålhytte, toilet og vand er planlagt. Der er 100.000 kr. til
projektet. Tilladelse fra Skov- og naturstyrelsen er på plads. Byggetilladelse fra kommunen er
på plads. LAG mangler at give besked. Entreprenøren er klar til at gå i gang til marts.
Turisme. Der har været afholdt et møde med turisterhvervene fra Vorbasse og Skjoldbjerg.
De var klare i mælet og gav udtryk for, at skal der ske en udvikling, skal de selv stå for den.
Der bør nedsættes en gruppe, for at finde ud af, hvad man kan igangsætte det næste år.
Udgivelse af ”Højen” og afsløring af vægfrise har fundet sted.
Altså kan der sættes ”flueben” ved rigtig mange ting.
2. Orientering om start af områdefornyelsesprojekt.
Følgende er planlagt:
Byvandring den 17. februar kl. 16 med start fra Prikken sammen med Jan V. Hansen.
Borgermøde den 17. marts kl. 17-21 – evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
Borgermøde den 25. april kl. 17-21. Her konkretiseres, hvilke opgaver, der indstilles til
byrådet til virkeliggørelse.
Fra sommerferie til jul kan man vælge at fintænke de enkelte projekter. Tiden skal bruges og
ikke spildes. Vi skal jo vente på grønt lys fra ministeriet.
Hele forløbet kommer til at vare måske 5 år eller mere. De enkelte projekters realisering skal
ikke finansieres af de bevillinger vi er lovet, men der skal søges andre midler.

3. Samarbejdsvilkår i projektet.
Lokalrådet har besluttet, at de tre repræsentanter lokalrådet har i koordinationsudvalget,
kan træffe beslutninger på hele lokalrådets vegne.
Der er givet tilsagn fra de øvrige foreninger, at det også gælder for deres repræsentanter.
Det vil sige, at ingen i koordinationsudvalget først skal tilbage til deres bagland, før der kan
træffes beslutninger.
Informationer fra koordinationsudvalget til byen bliver en vigtig del.

4. Koordinationsudvalgets opgaver i 2016
Første halve år:



Gennemførelse af projektfasen sammen med Billund kommune.
Inddragelse af flere aktører i den samlede indsats. Stigruppe – Frihavnsgruppe – QR
gruppe m.fl.

Andet halvår:





Detaljere/konkretisere tankerne i projektbeskrivelsen og indhente udtalelser fra
forsyningsselskaber om evt. renoveringsprojekter i deres regi.
Opsamle evt. nye projektideer.
Fundraising
?????

5. Koordinationsudvalgets sammensætning.
Fra lokalrådet: Jørn Poulsen, Arne Christensen og Ole Gram
Fra ”de fem foreninger”: H C. Christensen, Eva Kristensen, Niels Graversen og Jørgen Møller.
Til at overtage sekretærfunktionen valgtes Inger Donslund.
Jørgen Møller oplyser, at han ønsker at udtræde til sommerferien.

Næste møde: byvandring den 17.02.16 kl. 16 fra Prikken og 2. marts kl. 17-19 i fritidscentret.

12-02-16
/id

