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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: mandag Dato: 17.09.2012 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Kirkevænget 11 

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

Okholm 

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende:  

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Ingen kommentar 

2. Velkomstkurv status 
 Der mangler at blive udleveret 2 stk. Jette Kring har nogle gange svært ved at få samlet alle ga-

verne fra hver eneste på listen. Det er vedtaget at Jette melder kurvene klar snarest til Kristian, og 

de sidste få må undlades i kurven. 

3. Nebelvej/Hovborgvej status – spejl i krydset Søndergade/Drivvejen 
 Stine og Lars arbejder på sagen, og har arrangeret at få et billede af tidligere omtalt rundkørsel, 

hvordan rundkørslen kunne se ud. De arbejder frem imod, at vi evt. kan drøfte det i oktober med 

Kim Gosvig Hansen, som fra mail korrespondance udtrykker at han synes det er en god ide at mø-

des med lokalrådet om samarbejde og aktuelle emner(så som mulighederne for storparceller burde 

prioriteres i vores by, da dette er noget vi vil kunne tilbyde, i forhold til de lidt større byer i kom-

munen.) 

 Jørn vil tage kontakt til Kim omkring et møde i oktober. 

4. Udbyggelse af sti systemet 
 Vi har hørt fra Lotte Falck, som har haft sti til rideskolen på deres bestyrelses møde, de er meget 

interesseret i det, men er på bar bund hvor de skal starte.  

1 step er at de skal snakke med landmanden der ejer jorden.  

2 step - der ydes 50% tilskud fra LAG midler af omkostningerne til stien, så det skal undersøges 

hvad det vil komme til koste.  

Der er også mulighed for at søge midler andre steder.  

Jette Kring der er lidt inde i hvordan man søger LAG midler vil gerne deltage i et møde, hvis ride-

skolen gør lidt i forarbejdet med de første 2 step. 

5. Vorbasse.dk – besøgstal og reklamer 

 Erhvervsforeningen vil gerne have besked med hensyn til besøgstal. Dette kan også lade sig gøre, 

der skal bare tilmeldes nogle mailadresser, der skal modtage statistikkerne. 

Vedr. reklamer vi har drøftet hvor langt projektet er og har bestemt, at vi vil invitere Ejvind til næ-

ste møde, så vi kan få klarlagt hvor mange antal nøgler der er mulighed for at have og hvad prisen 

vil blive. 

6. Brev fra Poul Erik Vejgaard/Inger Donslund  

 Omhandlende lokalrådets støtte til ændring af kommunal erhvervsgrund til storparceller.  

I øjeblikket kan vi ikke støtte op om projektet, vi synes ikke der er for mange erhvervsgrunde til 

salg og vil gerne fastholde den ene store der er. 
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7. Henvendelse Holmeå Kunstforening 

 Om at komme på Vorbasse.dk s hjemmeside.  

I øjeblikket er det kun foreninger der er funderet i Vorbasse (postnr. 6623), som vi annoncere ar-

rangementer for.  

8.  Banner – hvad gør vi med det? 

 Jørn spørger Peter Dollerup, om der er mulighed for at hænge den op i hallen. 

9.  6623 rundt 

 Vedr. annoncering for tilflyttere og søgning af midler hertil ved landdistrikt puljen. Vi synes visio-

nerne for dette er rigtig gode, men vi synes ikke, at når der ikke er flere grunde til salg i Vorbasse, 

at det er noget at arbejde videre med lige i øjeblikket. 1 mål er at få nogle flere grunde til salg i 

Vorbasse. 

 

QR-koder til vores hjertestier arbejdes der på. 

10. Næste møde 

 Onsdag den 21. november, hos Lars Okholm, kl. 19. 

11.  Evt. 

 Vi har deltaget i borgermøde over Billund kommunes budget. Der var på borgermødet mulighed 

for at stemme om forskellige emner. Vi synes det var en god aften og vil gerne opfordre andre af 

byens borger til at møde op til fremtidig afstemninger, så vi kan forsøge at gøre vores indflydelse.  

 

 


