
Referat Vorbasse Lokalråd 

 Mødetid:                              18/08 – 2009 kl. 19.30 

Mødested:                           Jette Kring Kirkevænget 11,   6623 Vorbasse 

  

1.      Gennemgang og godkendelse af forrige referat. 

Ad, 1. referat godkendt. 

 2.      Helhedsplan – lokalrådets handleplan!!! 

Ad. 2. Kataloget ”Fremtiden i Vorbasse” Helhedsplan for udvikling i Vorbasse. 

I Helhedsplanen (som kan findes på vorbasse.dk/lokalråd ) er beskrevet at lokalrådets 
kommende opgaver er – bosætning i Vorbasse og foreningsoverbygning.  

Foreningsoverbygningen mener vi skal vente lidt. Frits har bedt Kuben komme med et 
tilbud på hvordan de kan hjælpe os i gang med at arbejde med foreningsoverbygningen. 

Handleplan for bosætning er fast punkt på dagsordenen fremover. 

 3.      Svar fra Vejdirektoratet 

Ad, 3. Frits har haft kontakt til vejdirektoratet og fået følgende besked;” Der sker ikke noget 
i forhold til fodgænger feltet ved skolen, der er ikke flere penge.” 

 4.      Velkomstpakke m.m.  

Ad. 4. Erhvervsforeningen har kontaktet de erhvervsdrivende via mail om de ønsker at 
deltage i velkomstpakken. Der har været rigtig flot opbakning.  Der mangler svar fra 6 
erhvervsdrivende.  

Der har været meget kreativitet fra de erhvervsdrivende i deres bidrag til velkomstpakken. 

Der laves en folder der indeholder en oversigt over bidragsyderne. Kim og Arne tager 
opgaven. 

        Erhvervsforeningen, Vorbasse Grundejerforening og lokalgruppen skal profileres i 
folderen. 

Kriterierne for at få en velkomstpakke skal formuleres. Kim og Arne får æren. 

Frits skal undersøge hvordan vi kan blive opdateret i forhold til tilflyttere. 

Pia kontakter pilepigerne ang. Kurve. 



  

5.      Vorbasse.dk – status – næste skridt 

Ad. 5.  Der skulle gerne i løbet af efteråret eller foråret ske en udvikling i forhold til at få 
erhvervsdelen med på hjemmeside. 

Arne får Ejvind til at udarbejde en liste over hits i forhold til hvor mange der besøger 
Vorbasse.dk 

I Styregruppen er der enighed med hensyn til muligheden for at der kommer reklamer på 
Vorbasse.dk 

Jørn har formuleret et skrift omkring hvorfor det er vigtigt at omegns byerne er med på 
hjemmesiden. 

Arne kontakter Svend Tygesen ang. Et skrift om historikken i vores omegns byer, skriftet 
skal lægges ind på hjemmesiden.  

Pia kontakter Anne Marie Kruuse ang. Lokalredaktør for Fitting omkring  ”emner”  der kan 
lægges på Vorbasse .dk. 

 6. Evt. 

Fremtidige punkter til dagsordenen: 

Besøg af skolelederen og evt. et par lærer fra Vorbasse skole. Pia kontakter Jan Lagoni. 

Skrivelse om særlige puljer til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Frits 
har orienteret venstres byråds politikere i tekniske forvaltning om denne skrivelse. 

Der er lavet ”smilys” ordninger i landsbyerne. Vi kunne ønske Vorbasse bliver den første 
landsby, der får en smily. 

  

Ref: Pia  

  

  

 


