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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: torsdag Dato: 11.4.2013 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Hovborgvej 17 

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 
 Der er leveret 3 kurve siden sidst, som vi havde med på sidste referat. 

Referat fra sidste møde er gennemgået. 

2. Konstituering 
 Formand – Jørn Poulsen 

Næstformand – Peter Tolberg 

Kasserer – Jette Kring 

Sekretær – Charlotte Fyhn Milland 

Medlem – Lars Okholm 

Medlem – Bente Benne 

Medlem – Stine Høgholt 
3. Velkomstkurv status 
 Vedr. kurvenes indhold: Jørn tager fat i Jenni Christensen vedr. gavekort til velkomst kurven vedr. 

et frit kontingent til kurven.   

Der er ikke nye tilflyttere, af hvad vi ved af. 

4. Vorbasse.dk – reklamer 
 Vi har indhentet forslag til hvad prisleje reklamerne skal koste på hjemmesiden til generalforsam-

lingen ved erhvervsforeningen. De indkomne bud er også det leje, som Jette, Peter og Ejvind, der 

står for projektet i forvejen havde drøftet. Vi har besluttet at vi starter med at lave en forsøgsperio-

de frem til 1. januar, vi forventer at vi skal ud og købe noget assistance til at få det skudt i gang.  

5. Status byggegrunde 
 Der har været korrespondance med Ib Kristensen(borgmesteren) omkring grunde og mulig udstyk-

ning af flere grunde i Vorbasse. Der er ikke kommet mere fra den Tekniske Direktør, som Ib har 

eftersøgt svar fra. 

6. Den Dynamiske Landsby – Frihavnen 

 Torsdag den 18. april er vi inviteret til møde vedr. Frihavnen. Jette og Stine deltager. 

Mandag den 22. april er vi inviteret til møde med Den Dynamiske Landsby. Jørn deltager. Jørn vil 

medtage et forslag om samarbejde vedr. materiale eller reklame/arrangement vedr. det nye slagte-

ri der skal bygges i Holsted, omkring bosætning af de fremtidige nye medarbejder.  

7. Møde med byrødderne d. 19. februar 
 Vi er på mødet gjort opmærksom på at der ved ejendomsmægler er lagt brochure ud vedr. Kroa-

ger, vi vil arbejde på at lave et tilsvarende tiltag og undersøge hvad dette evt. vil koste. 

Det var et positivt møde og dialogen var god med politikkerne. Og havde en opfattelse af at de 

gerne vil i kontakt med lokalrådene, hvilket jo ellers ikke er vores tidligere opfattelse og erfaring. 

8. Eksterne deltagere ved næste møde og emner til drøftelse 
 Poul Svendsen, Frits Kristensen og Kim Gosvig inviteres til mødet.  

Poul Svendsen inviteres til næste møde, for at drøfte om lokalrådet sammen med Frits Kristensen 
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og Kim Gosvig fra byrådet, kan gøre noget for at skubbe gang i byggegrundene ved Bækkevej. 

Temaer som ønskes drøftet med Kim og Frits er: Byggegrunde, Rundkørsel, Busholdeplads, sne-

rydning og landsbypedeller. 

9.  6623 rundt 
 Pt. 17 boliger til salg i postnummer 6623 

10.  Næste møde 
 Næste møde afholdes når vi har respons fra Kim og Frits på hvornår de kan deltage. Mødet bliver 

først efter d. 12. maj af hensyn til Bente og Stine. 

11. Evt. 
 Ingen. 

 
 


