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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Onsdag Dato: 30.10.2013 Fra: 19.30 Til: 21.30 

Mødested: Kirkegade 6 

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

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende:  

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 
 

Dagsorden: 
 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 Referat er gennemgået. Vi må konkludere at der er sket lidt siden sidst ☺ 

2. Velkomstkurv status 
 Der er nogle sponsorater der er frafaldet og kun en enkelt ny, så der vil blive revideret på vores 

hjemmeside hvilke der sponsorere til velkomstkurven. Vi vil kontakte erhvervsforeningen om de vil 

skrive til deres medlemmer om at støtte op om velkomstkurven.  

Nye tilflyttere som skal have kurven: 

Ruth og Ove, Bøgevej, og så ved vi der kommer en mere på Gejlvangvej. 

3. Vorbasse.dk – reklamer 
 Projektet er gået lidt i stå da vi mangler en mand/kvinde som kan gå i spidsen for at få det op at 

køre. Vi vil alle lede efter en der vil stå lidt i spidsen for projektet og bl.a hjælpe med at ligge re-

klamer på hjemmesiden og kører en forløbelig prøveperiode. 

4. Status byggegrunde 
 Det lyder til at der sker noget ang. at Poul Svendsen får lov til at lave byggegrunde. Udstykning på 

gøglervej er i gang og forventes klar til foråret. 

5. Rundkørsel 

 Vi har fået svar fra Kim Gossvig at de i kommunen snakker om den. Kommunen tager den op på 

november mødet, så vi venter spændt på svar. 

6. Ændringer på vorbasse.dk 
 Der kommer en ændring i opsætning på vorbasse.dk grundet en fremtidig Vorbasse app. 

7. Landsbypedel – invitation fra kommunen 
 Lars Okholm fortalte fra mødet med Den Dynamiske Landsby om mulighederne i en landsbypedel. 

Kommunen kan se muligheder her i og han skal til møde på mandag på kommunen vedr. en evt. 

fremtidig landsbypedel.  

8.  6623 rundt 
 Der har været en forespørgsel fra Den Dynamiske Landsby om der ved deres møder kan deltage en 

fra lokalrådet. Vi vil i stedet foreslå Den Dynamiske Landsby, at de har mulighed for at komme og 

fremlægge evt. spørgsmål/input på vores møde. Jørn vil kontakte Den Dynamiske Landsby om dette 

er en mulighed for fortsat og fremtidig godt samarbejde. 

 9. Næste møde 
 Onsdag den 15. januar hos Bente kl. 19.00. 

10. Evt. 
 Ingen 

  
  

 
 


