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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: torsdag Dato: 01.03.2012 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse 

Deltagere:  
Frits Kristensen, Jørn Poulsen, Jette Kring, Bente Benne, Peter Tolberg 

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende: Kjell Kristensen, Ejvind Hoff 

Referent:  

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsorden godkendt 

2. Vorbasse.dk  ? fra Ejvind……… 

 

 Gennemsnits besøgstallet er steget fra 219 til 322 besøg pr. døgn i det seneste år. En stor del af 

æren for stigningen ligger helt sikkert i web redaktør Ingers utrættelige arbejde for at der er aktu-

elt stof på forside. Måske er der efterspørgsel efter annoncering fra erhvervslivets side. Dette un-

dersøges nærmere af Peter, Jette og Ejvind. Peter er tovholder på projektet. Frits snakker med 

Ejvind omkring ny placering af Grindsted Kino. Ejvind har forespurgt om penge til opgradering af 

siden og til dette er der bevilget kr. 3.000,-. Er behovet større forespørges lokalrådet på ny. Ide om 

at ældste skoleklasser involveres i siden samt at Inger evt. skal søge efter ”lærling/føl” til web re-

daktør jobbet overbringes af Frits. 

3. Velkomstkurv Status ……….  

 

 Kun en enkelt tilflytter i kikkerten. Antal nye tilflyttere i 2011 skal forelægges Frits inden general-

forsamling af Jørn. 

4. Den Dynamiske Landsby`s henvendelse……. 

 

 Frits og Bente tager med til mødet med den Dynamiske Landsby d. 13. marts. 

5. Hjertesti udvalgets henvendelse……….. 

 

 Penge til annoncering er bevilget. 

6. Danske Landsbyer ?.................. 

 

 Lokalrådet ønsker ikke pt. at blive medlem af foreningen Danske Landsbyer. 

7. Landsbyernes dag ?.......... 

 

 Ingen har den fornødne tid til at deltage. 

8.  LAG generalforsamling………. 

 Alle opfordres til at deltage på generalforsamlingen der afholdes d. 14. marts kl. 19.00 i Vorbasse 

Fritidscenter. Seneste tilmelding d. 8. marts. 

9.  6623 rundt………… 
 Der er taget kontakt til kommunen omkring skilt med grundsalg og et sådant er lovet i den nærme-

ste fremtid.  

10. Årsforsamling 26/3 – 19.30 i V.F.C. 

 På valg er Frits, Kjell, Ejvind og Jørn. Alle undtagen Jørn ønsker ikke at genopstille. Eventuelle 

nye emner er listet op og der tages henvendelse til disse. 

11. E.v.t. 

 Lokalrådet forelagt ”Projekt Madam Juhl” af Frits. Det er besluttet at Frits laver svar til projek-
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tets initiativtageren. 

 

 


