
 Side 1 af 2 
 

Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: mandag Dato: 21.11.2012 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Sorgenfrivej 4 

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

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende:  

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 
 

Dagsorden: 
 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Mødet i oktober lykkedes ikke med Kim Gosvig, Jørn har rykket for en dato, men har ikke fået en 

melding tilbage. 
Vedr. rundkørsel ved Nebelvej har vi haft kontakt med teknikudvalget, som har sagt, at de mener at 
stykket er for lille til en rundkørsel, men sagen er ikke afsluttet. Der er dog i mellemtiden blevet 
klippet hæk, således at der er bedre oversigtsforhold.  
Baneret der er blevet lavet i forbindelse med Vorbasse Marked, er leveret til Fritidscenteret, men 
er ikke set ophængt endnu. 
 

2. Velkomstkurv status 
 Vi skal have Kristian til at undersøge om Karina Honore Moldt, der er flyttet ind på Søndervænget, 

er berettiget til en kurv. 
Kristian mangler stadig at levere en på Nebelvej. Evt. er der kommet en ny på Østervænget 28, 
som Kristian også vil undersøge. 
Et nyt hus på Tribinivej, hvor der er planlagt indflytning i slutningen af december, er også beretti-
get til en kurv. 
Status er 6 kurve udleveret indtil videre i år. 
Jette foreslår at kurven skal opdateres med hensyn til hvem der giver gaver, samt dem der ikke 
længere giver, og så skal dette rettes på vorbasse.dk. Dette vil Jette tage sig af. 
 

3. Nebelvej/Hovborgvej status – spejl i krydset Søndergade/Drivvejen 
 Nebelvej/Hovborgvej: Hækken er som sagt blevet klippet, men vi synes stadig ikke at oversigtsfor-

holdene er gode nok, så vi vil tage fat i kommunen igen og arbejde på en løsning med en rundkør-
sel.  
 
Spejl i krydset Søndergade/Drivvejen: vi har fået henvendelser omkring oversigtforhold ved kryd-
set Søndergade/Drivvejen, der er blevet foreslået, at det kunne hjælpe med et spejl. Vi vil tage dette 
punkt med når vi får en aftale med Kim Gosvig. 
 

4. Vorbasse.dk – besøgstal og reklamer 
 Vi har ikke modtaget statistikker her på det sidste, men forventer snart der kommer nogen.  

Der er lavet et forsøg med reklame på hjemmesiden, med salg af smørebrød, hvor det havde været 
en stor succes.  
Jette og Peter vil sætte sig sammen og lave en konkret plan over hvad ønsket er til reklame på 
hjemmesiden, de vil så tage kontakt til erhvervsforeningen og Ejvind.  
 

5. Status byggegrunde og skilt  

 Det er lovet fra Billund kommune, at skiltet kommer op i år. Vi har fået kontakt til en planchef ved 
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Billund kommune ang. om vi snart får nogle flere byggegrunde at udbyde. 
 

6. Reklame i Vejen Avis - respons  
 Der var en fin artikel, der var kommet ud af besøget af en journalist ved Vejen Avis, og vi kan kun 

håbe at mulige tilflyttere, har læst om de mange muligheder her i Vorbasse. 
 

7. Møder med ”Den Dynamiske Landsby” 
 Den Dynamiske Landsby arbejde en del med bosætningen og for at sætte Vorbasse på landkortet. 

De har blandt andet været på Christiansborg, for at gøre opmærksom på Vorbasse. Bente og Jørn 
har deltaget i møde omkring fælles visioner omkring bosætning, der er et møde igen den 4/12 fra 
16-18, hvor Charlotte vil forsøge at deltage, Jørn og Bente kan desværre ikke deltage. 
 

8.  Henvendelse fra Billund kommune 
 Der har været en henvendelse fra Billund kommune ang. hvad vores mening er om salg af parken, 

der tilhørte det nu solgte Museum på Kirkegade. Vi har snakket om henvendelsen og synes, at de 
omkringliggende grunde også skal høres, om de er interesseret i at købe et stykke, herunder også 
boligforeningen. Vi synes det er ok, at de der spørger, skal have et lille stykke, men synes at det er 
ærgerligt hvis vi mister en grøn plet i bymidten. 
 

9.  6623 rundt 
 Vi har snakket om løst og fast. 

 
10. Næste møde 
 Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19, hos Stine. 

 
11.  Evt. 
 Der har været en henvendelse med hensyn til problem med færre busholdestop i Vorbasse, dette vil 

være et punkt vi tager med, ved vort møde med Kim Gosvig. 
 
Det er dejligt, at der nu er blevet bevilliget 300.000 til asfalt ved hallen fra Billund Kommune. Om 
det skyldes vores tidligere henvendelser eller andre tiltag, vides ikke. 

 
 

 


