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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Onsdag Dato: 06.05.2015 Fra: 18.30 Til: 21.00 

Mødested: Ole Gram, Østermosevej 4 

Deltagere:  
Stine Høgholt, Charlotte Fyhn Milland, Lars Okholm, Erik Nielsen, Ole Gram, Arne Spangfort Chri-

stensen, Jørn Poulsen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende:  

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Referatet er gennemgået. 

2. Velkomstkurv status – fremtidige regler for modtagelse af kurv 
 2 kurve er på trapperne til at blive udleveret. 

I weekenden var der en artikel hvor velkomstkurven bliver omtalt med reklame for Vorbasse by. 

Der er fornyeligt solgt 3 huse i 6623 og køberne af disse 3, skal alle have velkomstkurven, vi vil 

tage kontakt til Kristian om dette. 

Stine har fremlagt et forslag til et sæt nye regler for velkomstkurven, disse har vi besluttet at ændre 

efter det fremlagte, reglerne er ændret på lokalrådets hjemmeside.   

3. Vorbasse.dk – opdatering og reklamer, finansiering, henvendelse vedr. overblik 
 Erik har snakket med Jeppe, Jeppe har refereret, at de arbejder med opdateringen af vorbasse.dk. 

Jeppe vil sende et link af hvordan det kommer til at se ud, når de har noget klar. Vi håber at opda-

teringen er færdig med testkørsel inden 2 uger før marked, så den nye hjemmeside er klar til de 

mange besøgende på hjemmesiden op til marked.  

Jørn laver en ansøgning for økonomisk støtte til projektet hos Vorbasse Fonden. 

Der har været en henvendelse fra Kate Carr omkring information om arrangementer til mødre med 

børn i alderen 0 til 3 år, hun har oprettet en side Billund Baby, som der nu er lavet link til fra Vor-

basse.dk. 

4. Høringssvar til ny Landdistriktspolitik 

 Høringssvar er indsendt, Skjoldbjerg har tilsluttet sig. 

5. Henvendelse omkring vanding af bold- og kroket baner 

 Der er problemer med hvordan man får vandet banerne. Jørn har snakket med Kristian fra Park 

og Vej og en mulig løsning kunne være, at man lejer vandingsudstyr og Park og Vej står så for 

vedligeholdelsen, alternativ, skal man købe anlægget og efterfølgende selv stå for vedligehold. 

Jørn snakker med boldklubben, kroket klubben, og Peter Dollerup om hvilken løsning der er bedst.  

6. Afholdelse af kommunalt møde ang. flygtninge 

 Vi har snakket om at tage kontakt til kommunen om ønske til et møde, således vi i Vorbasse er bed-

re klædt på til at tage godt i mod de kommende flygtninge, Ole skriver et brev til Billund kommune 

om ønsket af et møde for alle lokalråd i kommunen om integration af kommende flygtning.  

7. Nyt fra Landdistriktsråd 

 Der har været årsmøde, hvor vi deltog. Samt borgermøde om den nye landdistrikts politik hvor vi 

også deltog. 

8. Nyt fra koordinationsudvalg 

 Vi har deltaget i et møde med koordinationsudvalget. Vi er blevet orienteret om hvad nyt det sker 

med projekt Sundhedshusets fra dets udvalg.  

Vi er blevet orienteret om områdefornyelse, samt legeplads hos Frihavnen.  

9. 6623 rundt 
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 Vi har vendt løst og fat.  

10. Næste møde  

 Den 17. juni, kl 18.30-20.30 hos Stine. 

11  Evt. 

 Ingen 

  

  

 

 


