DE FEM FORENINGER
Koordineringsudvalget

Efter mødet den 27/6, hvorfra referat er udsendt, besluttede det nyvalgte koordineringsudvalg at holde
første møde den 4/7, inden Danmark går i sommerferie-hi.
Udvalgets første opgave blev tydeligt defineret på fællesmødet:
- at sortere i de mange forslag til indsats
- at lave en prioritering af indsatsen
Der startede udvalget så med gennemgang af alle forslag og "bundte" dem, som de naturligt hører
sammen.
Vi begyndte også en hård prioritering efter "vigtighed for Vorbasse. " Da alt ikke kan lade sig gøre her og
nu, måtte vi prioritere efter "haster" , "kan vente" og "på lang sigt".
På et to-timers møde kunne vi selvfølgelig ikke færdiggøre arbejdet. Disse linjer er derfor en hilsen til jer
om, at vi er i gang.
Følgende skal dog meldes ud straks:
Bosætningsgruppen opfordres til at fortsætte!!! Vedhæftet en kortskitse fra den nye kommuneplan, som
nu er til høring. Vær opmærksom på tidsfristen den 28/8. Gruppen opfordres til at udfærdige et
høringssvar med kopi til koordineringudvalget
Vorbasse.dk er Lokalrådets anliggende. Vi forventer at Lokalrådet i det videre arbejde tager bestik af de
fremsatte ideer
Her og nu- fondsansøgninger:
Der arbejdes på at skaffe penge til to projekter:
a) en Vorbasse-folder og beslægtede emner
b) opdatering af forskelligt AV-udstyr i Vorbasse fritidscenter
Derer nu nedsat en arbejdsgruppe til fondsansøgninger bestående af Tina Bomann og Charlotte Milland
assisteret af Jeremy Watts

a) Indhold til folder m.v.

(varetages af Inger Donslund og Mette Voldmester +??

b)Indholdet i pkt. b aftales med VFC
Landsbypedeller:
Jeremy Watts og Jørgen Møller arbejder videre på sagen og vil søge kontakt til Billund Kommune
Frihavnsgrupperne fortsætter som aftalt den 27/6

Koordineringsudvalget mødes igen den 8/8. Herefter håber vi at have flere præcise meldinger - og måske
stof til et nyt fællesmøde.

Vi ønsker alle
GOD SOMMER og godt MARKED

Bilag:
-kort fra kommuneplanen
-prioriteringsskema

