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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: tirsdag Dato: 22.1.2013 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Nebelvej 39 

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

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende: Jette Kring 

Referent: Stine Høgholt 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Referart blev gennemgået. 

2. Velkomstkurv status 
 Følgende står til at modtage en kurv: Karina Honore Moldt og Camilla Fyhn Milland med famili-

er. 

En mulig modtager på Skjoldbjergvej undersøges. Aktion: LARS.  

3. Nebelvej/Hovborgvej status  
 Vi afventer fortsat respons fra kommunen, - vi rykker. Aktion:STINE  

Jørn har forsøgt at få et møde i stand med Kim Gosvig fra Teknik og Miljø udvalget, og vi er lovet 

at vi bliver lagt i mødekalenderen, - indtil videre uden held. Jørn kontakter Fritz, og ser om det kan 

lykkes den vej igennem. Aktion: JØRN 

4. Vorbasse.dk – besøgstal og reklamer 
 Ejvind vil genoptage rundsendingen af besøgstal og tilknyttet statistik. 

Jette og Peter har haft et møde med Ejvind, og har aftalt at Ejvind prøver at dele den øverste bjæl-

ke på hjemmesiden i 3 og får bjælken til at roterer, så der bliver plads til reklamer. I højre side af 

hjemmesiden vil der også blive plads til reklamer. Målet er at reklameindtægten kan betale en del 

af driften af hjemmesiden. Nyt møde aftalt med Ejvind til d. 19/2-’13. 

Tanken er at det kun er erhvervsdrivende fra 6623, der kan annoncere. 

5. Status byggegrunde – teknisk udvalg  

 Jørn har talt med Plan-chefen for at høre om Billund Kommune snart er klar til at udstykke nogle 

flere grunde. Det var ikke muligt at få at vide hvornår der vil ske noget på dette område. 

Der er kommet et skilt op på Trebini-vej. Muligheden af mere reklame for grundene blev diskute-

ret. Skal vi tage initiativ til yderligere et skilt/foldere eller andet ? 

Inger Donslund har lavet en lille folder til velkomstpakkerne, - skal vi ha’ noget tilsvarende, hvor 

grundene er vist ? Disse foldere kunne eventuelt stå i Brugsen/OK/hallen/etc.. 

Det diskuteres yderligere næste gang. 

6. Møder med ”Den Dynamiske Landsby” 

 Charlotte har deltaget i Den Dynamiske Landsby’s seneste møde. Mødet bekræftede os i, at vi ar-

bejder i samme retning og er meget optaget af bosætningen i Vorbasse i begge foreninger. 

7. BLDR – Tema dag d. 19. februar på Rådhuset 

 Offentlig transport til/fra Vorbasse bør tages op på mødet. 

Udstykninger skal også være et emne. 

Hedensted-modellen med lånebiler kunne være en mulighed. 

Vi har ikke set agendaen for mødet endnu. 

Lars, Stine og Jette forventes at deltage.  

8.  6623 rundt 

 Der blev snakket om løst og fast. 

9.  Næste møde 
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 Onsdag 27/2 hos Jørn, Hovborgvej 17. 

10. Evt. 

 Før jul fik vi henvendelse fra Sdr. Omme omkring et turisme-projekt. Vi har valgt at gå med og 

afventer yderligere information. 

Ligeledes har vi fået en henvendelse fra Skjoldbjerg vedrørende solceller på deres forsamlingshus 

som de ville ansøge LAG om. Dette initiativ støtter vi også. 

  

  

 

 


