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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: torsdag Dato: 19.04.2012 Fra: 19.00 Til: 22.00 

Mødested: Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse 

Deltagere:  
Jette Kring, Bente Benne, Peter Tolberg, Stine Høgholt, Charlotte Fyhn Milland, Lars Okholm, Jørn 

Poulsen 

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende:  

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Jørn gennemgik referat fra sidst møde 

Vedr. grundsalg: Der er kommet svar fra kommunen, at de gerne vil lave skiltene til byggegrund-

ende, som vi havde forespurgt kommunen. De har meldt tilbage, at de ønsker vi er behjælpelig med 

at sætte solgt mærkater på, dette vil lokalrådet selvfølgelig gerne påtage sig. 

Ikke yderligere kommentar/op følgende spørgsmål til referatet. 

2. Velkomstkurv status 
 Der er ikke delt nogen ud siden sidst, dog er Kristian Schmidt kontaktet vedr. Jørgen Hansen, der 

snart er klart til at flytte ind. Peter mener der er kommet en tilflytter til Skjoldbjerg, det tjekker han 

op på. Den gamle skole ud af vejen mod Nebel (Nebelvej 43) mener Stine, at der er en tilflytter til, 

dette tjekker Jørn op på. 

3. Trafik – oversigtsforhold Nebelvej/Hovborgvej etc. 
 Efter adskillige henvendelser, har vi hørt klager om oversigtsforholdene. Det er helt galt med for-

holdene nu da hækken er sprunget ud. Når man kommer fra Nebelvej er forholdene så dårligt, at 

det kun kan være et spørgsmål om tid, før der sker ulykker. 

Dalagervej og Nebelvej ligger desuden så tæt, at det kan være svært, at se hvordan der blinkes ind. 

Det skal også nævnes, at der fortsat udbygges med nye parceller ud af Dalagervej. Det som besty-

relsen vil arbejde på, er at der kommer en rundkørsel, måske alla rundkørselen i Glamsbjerg på 

Odensevej. 

Vi vil kontakte tekniks forvaltning og finde ud af, hvordan vi kan arbejde videre med det. 

4. Udbyggelse af sti systemet 
 2,4 mio til cykelstier på kommunens stier har der stået i en artikel fornylig, ingen af disse penge er 

dog uddelt til Vorbasse. 

Vi har mulighed for at søge LAG midler til cykelstier, der ligger selvfølgelig et større arbejde i 

ansøgningen og forberedelserne i et budget, skulle vi ønske af søge herom. 

Mellem Dalagervej og Tribinivej er sti systemet ikke færdig udbygget. Vi vil kontakte kommunen 

om dette. 

Vejen til Rideskolen er farlig og bestyrelsen ønsker at undersøge, om der er et ønske om sti her. 

Vi vil snakke med ”de” bag hjerte stierne, om de har ønsker til stisystemet i Vorbasse. Er der no-

gen der har nogle ønsker og ideer til hvordan stisystemet kan blive bedre og dermed forbedre for-

holdene, modtager vi gerne henvendelser.  

5. Henvendelse fra erhvervsforeningen 

 Henvendelse fra Randi, den 25. april kl. 18 er der møde i Vorbasse Sparekasse, 5 fra lokalrådet vil 

deltage. 

6. Vorbasse.dk 

 Vi skal have gennemlæst vores egen hjemmeside, da der på nogle af siderne skal opdateres. Dette 

vil derfor være et punkt på næste møde. 
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Vi vil tage kontakt til skolen, for at høre om der er elever, der kan lave nogle historier til hjemme-

siden, næste uge ville være oplagt, at vi får en fortælling fra eleverne, om hvad eleverne har ople-

vet i deres emneuge. 

7. 6623 rundt 

 Ingen emner til diskussion. 

8.  Næste møde 

 Mandag den 18. juni kl. 19 

9.  Evt. 

 Ingen indkomne forslag. 

  

  

  

  

 

 


