
 Vorbasse lokalrådsmøde d. 11-6-09.  

Til stede var:  Jette, Frits, Jørn, Kim, Gert, Arne og Pia  

Dagsorden:  

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden. 

Opfølgning på byggemodningen. 

De er i gang på Tribinivej. 

Vedtægts ændringer vi har fået udsendt af Frits er godkendt og lægges på hjemmesiden. 

2. Helhedsplan-status. 

Kommentar: 

Der er alt for få der ved vi har lavet en helhedsplan. 

Hvordan får vi opmærksomhed på helhedsplanen og sikre os den ikke bare bliver lagt i en 
skuffe?? 

Helhedsplanen offentliggøres på vorbasse.dk, Billund kommunes hjemmeside og vil ligge 
på bibliotekerne i kommunen. 

Forslag om at der kunne ligge en liste på biblioteket hvor de der ønsker en helhedsplan 
kunne skrive sig på. Der kunne ligge eksemplarer i brugsen, på skolen, i børnehaven, hos 
Prikken og Fritidscentret. M.m.  

3. Svar fra vejdirektoratet 

Frits skulle tjekke op på fodgængerfeltet ved skolen, der er endnu ikke et konkret svar på 
hvad der sker. Der er blevet set på problemet og det er tvivl om der kan laves bedringer. 

Frits bliver ved at presse så der forhåbentligt sker noget på området.  

4. Velkomstpakke m.m.  

- gælder for dem der bosætter sig i egen bolig i postdistrikt 6623, detaljerede kriterier 
udarbejdes af Lokalrådet, og lægges ud på vorbasse.dk  

Der er stor opbakning fra Erhvervsforeningen, og rigtig mange medlemmer har sagt ja til at 
deltage med bidrag til velkomstpakken. 

Lokalrådet og erhvervsforeningen støtter hinanden, der arbejdes på et fælles brev, som 
følger når ”kurven” med overraskelser overleveres efter indflytning. 



Kristian Schmidt har sagt ja, til opgaven som Vorbasses ambassadør, når der skal 
afleveres velkomstpakke og bydes velkommen til nye tilflyttere. 

Ejvind og Frits tilbyder sig som guider for interesserede og tilflyttere. 

Der kunne på vorbasse.dk være en skrivelse om hvordan potentielle tilflyttere, der har lyst 
til en rundvisning kan Booke en tid og derefter vil de bliver kontaktet af den der har 
muligheden for at give rundvisningen. Måske en opgave for Ejvind. 

Der kunne i de tilfælde hvor familien har børn med, være en fra skolens elevråd og/eller 
skolebestyrelsen der er med i fremvisningen af Vorbasse. 

Vi skal have kontaktet foreningerne for at aftale/informere om at der i velkomstbrevet vil 
stå at der tilbydes 1 års betalt kontingent til en aktivitet pr familiemedlem i alle byens 
foreninger, betalt af lokalrådet. Vi håber at foreningerne støtter op om dette tiltag.  

  

Arne og Kim laver informations skrivelsen der skal mailes ud til alle foreninger. 

Skrivelsen der skal med i velkomstpakken tilrettes Arne og Kim. Tidsplanen for 
iværksættelse af velkomstpakke vil gælde for nye tilflyttere fra d. 1-7-09.  Der arbejdes på 
en folder omkring indhold velkomstpakke, gavekort og følgebrev. Introduktion af vor 
ambassadør vil ske umiddelbart efter at velkomstpakken er klar. Jørn og Jette sørger for 
indsamling af gavekort fra erhvervsdrivende til velkomstpakken. 

Kim kontakter Gunnar og Garni Hotel, begge Skjoldbjerg, om de ønsker at være med i 
velkomstpakken. 

Husk at lægge ALT relevant på vorbasse.dk  

5. Vorbasse.dk. –status- næste skridt. 

Ejvind og Arne har arbejdet med menu - linjerne og søgefelter. 

Jørn forslå at vi på vorbasse.dk gør mere opmærksom på at hjemmesiden ikke kun 
dækker Vorbasse by, men også omegns landsbyerne. Jørn kommer med et oplæg og 
eksempler til næste lokalrådsmøde.  

6. evt. 

Den 5. september 2009 er alle lokalråd i Billund kommune inviteret til at lave en Grill dyst 
på torvedagen i Grindsted.  Det er et arrangement der laves for at skabe opmærksomhed 
på lokalrådenes eksistens. 

Kim og evt. Frits deltager derud over et par stykker mere. Vorbasse lokalråd bakker kun op 
hvis andre lokalråd deltager.  



Kim spørger om Skjoldbjerg kan få deres events på vorbasse.dk. 

Det er helt i tråd med punkt 5. – hvor Jørn påpeger at der er vigtigt at vi får hele omegnen 
(postnummer 6623) – Alle i Lokalrådet er enige i dette synspunkt.  

Til næste bestyrelsesmøde har vi læst helhedsplanen og laver ud fra dette en handleplan 
for lokalrådets fremtidige arbejde.  

  

Ref.: Pia Madsen 

 


