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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Tirsdag Dato: 22.03.2016 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Ole Gram, Østermosevej 

Deltagere:  
Ole Gram, Arne Spangfort Christensen, Charlotte Fyhn Milland, Erik Nielsen, Frits Kristensen, Jørn 

Poulsen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Stine Høgholt 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Konstituering 

 Formand:Jørn Poulsen 

Næstformand:Ole Gram 

Kasserer:Charlotte Fyhn Milland 

Sekretær:Stine Høgholt 

Kontakt til vorbasse.dk: Erik Nielsen 

Kontakt til velkomstkurven: Lars Okholm er kontaktperson, sekretær sender besked til Lars Ok-

holm, hvis der i forbindelse med møder, skal refereres til Lars, nu da Lars ikke længere er medlem.  

Landdistriktsrådet: Ole Gram, Frits Kristensen, suppleant Charlotte Fyhn Milland 

Repræsentanter i Koordinationsudvalget: Jørn Poulsen, Ole Gram, Arne Spangfort Christensen 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Referatet er gennemgået 

3. Velkomstkurv / minister 

 Vi synes Arne Arnesen er kommet godt afsted i sit nye vikarjob som velkomstministeren. Vi vil 

spørge ham om han har en tidshorisont, og vi ser gerne, at han fortsætter i funktionen indtil nær-

mere afklaring.  

4. Vorbasse.dk 
 Vi vil tage en snak med Inger, vores webmaster, om hun kan definere hvilke behov, hun skal have 

dækket i en evt. sparing/hjælp til at vedligeholde hjemmesiden. Ole Gram vil tage kontakt til Inger, 

for at høre om hun vil være med på næste møde i lokalrådet til en snak herom. 

Vedr. annoncering: Erik Nielsen tager kontakt til erhvervsrådet, om de har en adresseliste, hvor vi 

selv kan tage kontakt og Erik laver et udkast til priser og regelsæt for annoncering på vorbasse.dk. 

5. Projekt shelter område 

 Vi har fået 40.000 fra Vorbasse fonden til projektet. Vedr. vand til området, Peter Borgen, Billund 

Kommune, har lavet et udkast til råderetten omkring shelter området og den vil blive endelig ud-

formet inden for kort tid, heri udkastet bekræfter de, at de betaler den fremtidige vandafgift. Vi 

håber og tror på, at det vil lykkedes.  

6. Nyt fra Landdistriktsråd 

 Ole Gram fortalte om nyt fra landdistriktsråd. Der har været snakket om, at projekter som er under 

50.000 kan man nu nøjes med at indhente 1 tilbud. Ved ansøgning over gælder fortsat, at der skal 

indhentes og fremsendes 2 tilbud. 

Vedr. turismeprojekt i lokalområdet, er der kommet en rapport. Konklusionen bliver, at det er lo-

kalrådet, der skal kommer med tiltag, og Billunderhvervsfremme, som der skal sørge for at annon-

cere m.m.   

For busruten Give-Grindsted, er der kommet konkrete løsningsforslag til.  

Orientering om nyt tiltag vedr. kommunernes affaldssystem under overskriften - Borger uddanner 

borger.  
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Landdistriktsrådet har anbefalet 300.000 til trampesti i sdr. omme, som er blevet forkastet, så er 

der anbefalet 145.000 til legeplads i Skjoldbjerg, som er blevet en realitet. 

Landdistriksrådets markedsføring, der vil blive udgivet et nyhedsbrev i fremtiden. 

Iværksætteri har der været debat om. Orientering fra lokalrådene. 

7. Møde med turisme aktører 

 Ole kunne fortælle, at der har været et møde i november med de lokale aktører, i marts har der så 

været et møde igen, dog med knap så mange fremmødte. Den 6. april, er der igen et møde, hvor 

man med udgangspunkt i referat fra sidst, vil forsøge at lave nogle af projekterne sammen. 

8. Borgermøde 

 Der er borgermøde den 25. april igen. Vi skal forsøge, at nå ud til nogle flere, om at møde op og 

deltage i projektet. 

Vi føler at den generelle holdning til det allerede afholdt møde, er at der var gode takter, men også 

ting, der kunne have været bedre. Koordinationsudvalget har et møde den 4. april hvor de vil drøf-

te hvordan det gik, og fremtidsudsigterne til næste møde. 

9. 6623 rundt 

 Løst og fast blev vendt. 

10. Næste møde 

 Den 28. april kl. 19, hos Stine. 

11.  Evt. 

 Ingen indkomne forslag. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


