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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: mandag Dato: 18.06.2012 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse 

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

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende: Lars Okholm 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Opfølgning fra referat: Fra Kommunen er der kommet svar, at de har en ansøgning på vej igennem 

systemet ang. skiltning af ledige byggegrunde i Vorbasse. 

2. Velkomstkurv status 
 Der bliver uddelt 3 stk. i denne uge, (Nebelvej 33, Jørgen Hansen, Nørregade), Tårngade 8 bliver 

undersøgt en af dagene om der også her skal sendes en velkomstkurv, Louise Ågård har også købt 

hus i byen, så dette skal også undersøges om hun er berettiget. 

3. Nebelvej/Hovborgvej status 
 Der er blevet snakket med Billund Kommune, de vil orientere beboeren på hjørnegrunden om at 

der er krav til hækkens højde. Vedr. en rundkørsel ville han tage det op i teknik udvalget, hvis vi 

sender en underskrevet forespørgsel herom. Stine og Lars vil arbejde videre med en skrivelse til 

Billund Kommunes teknik udvalg. 

4. Udbyggelse af sti systemet 
 Vi har spurgt ride klubben om de er interesseret i en cykelsti til ride klubben, som der kan søges 

LAK-midler til, de ville tage det op på næste bestyrelses møde, vi afventer at høre fra dem. 

Ellers har vi ikke fået henvendelser om ønsker til stier. 

5. Henvendelse fra Inger Donslund omkring landdistriktspuljen 

 Om vi vil søge midler til markedsføring af Vorbasse, så vi kan få flere til byen. Vi vil sende en an-

søgning afsted. Vi har snakket om mulighederne for allerede ved dette års marked, at sætte noget 

reklame op, ved et par af indgangene til Vorbasse Marked, Jørn vil undersøge mulighederne her-

for, og mailer rundt vedr. udfaldet. 

6. Vorbasse.dk – rettelser til lokalrådets informationer – erhvervsforening besøgstal og rekla-

mer 

 Vi har haft vores egen hjemmeside til gennemsyn, og har fundet rettelser, der bliver rettet snarest.  

Besøgstal, skal sendes videre til Erhvervsforeningen, vil de så vide mere om besøgstal på hver en-

kel side, må de rette henvendelse på mail til Ejvind, der så kan fortæller mere om hvert enkelt er-

hverv. 

7. Nye busplaner 

 Der har været nogle få henvendelser omkring de ændrede bustider, det findes uhensigtsmæssigt at 

kl. 7 er slettet på busplanen fra Vorbasse til Billund. Vi retter henvendelse tilbage, at det er bedst 

de selv tager kontakt til syd trafik eller kommunen. Kommer der flere henvendelser vil vi gå ind i 

sagen. 

8.  Asfalt på Drivvejen 

 Jørn vil tage en dialog med Teknisk udvalget, om hvorfor de ikke bruger os noget mere inden de fx 

ligger asfalt, Lokalrådet har evt. nogle bedre forslag til hvor det er mest nødvendigt. Hvis vi måske 

får en plan over hvad de har planer for i et år, har vi muligheder for at komme med input.  

9.  6623 rundt 

 Der blev snakket om løst og fast, men ikke noget konkret. 
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10. Næste møde 

 Mandag den 27. august 2012 kl. 19. 

11.  Evt. 

 Jørn og Bente var inviteret til et møde med den dynamiske landsby, her blev der også lagt vægt på 

bosætning, at her skulle gøres noget. 

Der var også blevet snakket om, at vorbasse.dk ligger langt nede når der søges på Billund, og hvad 

der kunne gøres ved dette. Der bliver indkaldt til et nyt møde til september. 

 

 


