
Bestyrelsesmøde i Vorbasse lokalråd d. 23-4-09 kl. 19.30 hos Gert Thomsen, Fittingvej 
48. 

Fraværende: Kim Emmanuelsen. 

Dagsorden: 

1.Bestyrelsen skal konstitueres. 

2.Styregruppen for Vorbasse dk. Hvordan ser den ud efter vi har fået nye i bestyrelsen? 

3.Hvor langt er vi i forhold til byudviklingen og hvilke planer er der i fremtiden? 

4.Vi bør lave en årsplan for arbejdet i bestyrelsen! Og fastsætte datoer. 

5.evt. 

  

Ref:  

Ad. 1. 

Frits fortsætter som formand. Gert Thomsen er valgt som næstformand. Pia Madsen 
fortsætter som sekretær. Jette Kring fortsætter som kasser. 

Ad. 2. 

Arne Andersen, Frits fortsætter i styregruppen, derudover foreslår vi Kim Emmanuelsen. 

 Ad. 3. 

Vorbasse Helhedsplan. Der afholdes workshop lørdag d. 25-4-09 i Vorbasse Fritidscenter. 

På nuværende er der 20 tilmeldte, så arrangementet afholdes. 

De fremmødte kan melde sig til at deltage i en gruppe, eks, omkring hovedgaden. Der er 
afsat midler til at grupperne kan afholde et møde med forplejning og mødelokaler i 
fritidscentret. 

  Frits skal følge op på byggemodning i Vorbasse. 

 Ad. 4. 

Hvor mange møder har vi behov for som lokalråd? 

Årsplanlægning: 



Vorbasse.dk vil være som orienteringspunkt til lokalmøderne. 

 Helhedsplanen er færdig før sommerferien. 

Vi fastsætter møder i hver anden måned. Derudover bruger vi mail og svarer vi ikke på de 
mail der kommer, sætter man sig udenfor indflydelse, når vi svarer på mail er det til alle. 

Datoer for kommende lokalrådsmøder: 

Torsdag d.11. juni 09 kl. 19.30 hos Arne Andersen 

Tirsdag d.18. august 09 kl. 19.30 hos Jette Kring 

Torsdag d.22. oktober 09 kl. 19.30 hos Jørn Poulsen 

Tirsdag d.19. januar 10 kl. 19.30 hos Frits Kristensen 

Torsdag d.11. marts 10 kl.19.30 hos Pia Madsen 

Tirsdag d. 23. marts 10 kl. 19.30. Generalforsamling. 

 Fremtidige emner vi kan tage fat på: 

 Byggegrunde i Vorbasse. 
 Hvordan byder vi tilflytter til Vorbasse velkommen: 

Erhvervsforeningen kunne evt. give en buket og diverse gavekort og et følgebrev med de 
tilbud Vorbasse kan tilbyde. Eks. Et gave kort fra en tømmer på x antal kroner. 

Kristian Schmidt vil gerne være den der besøger tilflyttere og byder velkommen. 

Hvornår er man tilflytter? Er det når man køber et hus? Eller man bo til leje?? 

En beskrivelse af kriterierne skal vi have udfærdiget. 

Arne fremlægger ideen til erhvervsrådet i maj måned og hører deres holdning til deltagelse 
og ideen.  

 Evt. 

1. Vedtægtsændringer blev godkendt på generalforsamlingen d. 24-3-09. 

Pia tilretter vedtægterne og sender det tilrettede til Frits til godkendelse derefter lægges 
vedtægterne på vorbasse.dk. 

 Formuleringen skal være: Vorbasse og omegn. 

2. Frits udleverer udkast til Landdistriktspolitik for Billund kommune. 



Høringsfrist frem til 20. maj 2009. 

Har vi input til høringssvar sendes dette til Frits Kristensen senest d.1. maj 09. 

Hvis Frits ikke har fået input sender Frits et svar om at vi har set materialet. m.m. 

  Frits skal tjekke op vejdirektoratet ang. Fodgængerfelt m.m. 

 3.Vi har mulighed for at få annoncering i markedshæfterne, vil vi det? 

Hvordan skal annoncen se ud og skal der være billeder? 

Vi skal samtidig sælge vores hjemmeside! 

Deadline for at aflevere er udgangen af april.  

AA sender et forslag til lokalrådsmedlemmerne.   

 Ref: Pia Madsen 

  

 


