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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Torsdag Dato: 28.04.2016 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Stine Høgholt, Nebelvej 

Deltagere:  
Stine Høgholt, Ole Gram, , Charlotte Fyhn Milland, Erik Nielsen, Frits Kristensen, Jørn Poulsen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Arne Spangfort Christensen 

Referent: Stine Høgholt 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Gennemgået 

2. Velkomstkurv / minister 

 Velkomstminister-vikaren, Arne Andersen, fortsætter indtil videre.  

Der er 2-3 nye tilflytterfamilier, der snart vil modtage en kurv. 

3. Vorbasse.dk 
 Priser på on-line-reklamer er nu fastlagt og priserne vil blive præsenteret for Erhvervsforeningen 

snarest. Aktion: Erik 

Folderen om Vorbasse.dk rettes så priserne indgår. Aktion: Erik sender priserne til Inger. 

I folderen samt på Vorbasse.dk annonceres med muligheden for at få on-line-annoncer på. Priser 

samt kontakt-data skal fremgå af hjemmesiden. Aktion: Erik + Inger 

Det år man melder sig til, betaler man for det resterende år, - efterfølgende betaler man for et helt 

år. 

Erik har kundekontakten vedrørende reklamerne. Charlotte står for faktureringen. 

Ole har haft kontakt til Inger. Inger er i dag meget alene om hjemmesiden, - og kunne godt bruge 

en medhjælp/substitut. Vi vil fremadrettet tage mere medansvar for driften og udvikling af hjem-

mesiden, og går i tænkeboks omkring, hvem der vil kunne løfte denne opgave. 

4. Projekt shelter område 

 Projektet kører, - alle tilladelser foreligger og pengene (199.000 kr.) er på vej ind. Lokale donati-

oner har gjort det muligt at rejse de nationale midler, der var nødvendige, for at få LAG midler til 

projektet. 

Igangsætningsmeddelelse indsendes 28/4. Første spadestik tages i uge 19. Inger informeres lø-

bende, så der kan tages lidt billeder undervejs i byggeprocessen. Aktion: Ole. 

Der er lavet en rådighedsaftale med Billund kommune. Aftalen afleveres hos kommunen. Aktion: 

Jønne. 

Bookning af shelter-området kommer til at ske via hjemmesiden. Regler for bookning skal fast-

lægges inden 1/6. Erik udarbejder et oplæg. Aktion: Erik. 

Logoer fra sponsorerne skal fremgå af hjemmesiden. Aktion: Ole+Erik. 

Links til Vorbasse.dk’s bookningssystem skal lægges op på Visitbillund.dk og Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

Markedsføring af shelterpladsen samt vedligehold af shelterpladsen bliver et punkt på næste møde 

i lokalrådet. Aktion: Jønne. 

Det undersøges hvilke muligheder der er med nyttejob/landsbypedel. Aktion: Fritz. 

5. Nyt fra Landdistriktsråd 

 Der arbejdes på at lokalrådene fremadrettet får lidt flere midler at arbejde med fra kommunen. 

Der er dialogmøde mellem Landdistriktsrådet, Teknik & Miljø og Økonomiudvalget 20/6. Fritz og 

Ole deltager fra Lokalrådet. Aktion: Fritz og Ole. 

Mona Hviid gav et indlæg på årsmødet omkring Transport på landet. Lokalrådet har desuden haft 
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et møde med Mona Hviid. 12/5 vil en ny transport App blive præsenteret på Billund Rådhus.  

6. Møde med turisme aktører 

 Turismeaktørerne er i gang med at udarbejde en pjece til turister, pjecen informerer om madste-

der og aktiviteter i Vorbasse. Der søges penge hos landdistriktsrådet, - resten finansieres med 

reklamekroner fra reklamer i pjecen. Aktion: Ole. 

QR-koder udarbejdes og puttes i pjecen, når der er bevilget penge. 

7. Borgermøder og områdefornyelse 

 Der har været borgermøde d. 25/4 omkring byfornyelsen. 

8. Bredbånd 

 Lokalrådet har formuleret et brev vedrørende bredbånd til kommunen. Der ønskes adgang til den 

bredbåndspulje som folketinget har bevilget. 

9. 6623 rundt 

 Intet at berette. 

10. Næste møde 

 2/6 – kl. 19.00 hos Charlotte. 

 Evt. 

 Preben Hvid har arbejdet på en stenmelssti Vorbasse-Gilbjerg-Gyttegård. Kommunen har bevilget 

penge til en forundersøgelse af projektet. 

Cykelstier bliver et punkt på næste møde. Aktion: Jønne. 

  

  

  

  

  

 

 
 

 


