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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Torsdag Dato: 02.06.2016 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Charlotte Fyhn Milland, Skovly 15 

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

Arne Spangfort Christensen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Stine Høgholt 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Gennemgået 

2. Velkomstkurv 

 Der er intet nyt siden sidst, ingen nye tilflyttere, ud fra hvad vi har hørt. 

3. Vorbasse.dk 
 Der er kommet priser vedr. annoncering på hjemmesiden, og den først faktura er sendt ud. 

Der skal tages fat i Erhvervsforeningen, om de vil oplyse deres medlemmer om muligheden, for at 

annoncere på Vorbasse.dk. Aktion: Erik 

Vi har drøftet mulighederne i, at få et samarbejde op at køre med Vorbasse Skole, evt. om at få en 

klasse til at skrive til hjemmesiden, måske som en del af undervisningen. Vi vil tage kontakt til In-

ger i første omgang, da det tidligere har været oppe og vende. Aktion: Ole 

4. Projekt shelter område – Shelterby i Jægerlund 

 Rådighedsaftalen er sendt til Peter Borgen, Billund Kommune, vi har ikke hørt yderligere. 

De er godt i gang med at bygge shelterne, der har været nyhedsomtale med billeder lagt op på 

vorbasse.dk. 

Vi skal have fuldt op på bookingsystem hos Jeppe Donslund, for booking af shelterne. Der skal 

sørges for, at der er linket op til visit Billund. Aktion: Erik 

Vi skal have logo fra LAG med i layout på bookingsystem, dette skal vi have fat i. Aktion: Ole 

Der skal laves et ordensreglement til anvisning på sheltersområde: vi forstiller os, at det skal være 

kort og appellere til sund fornuft, foreslået er: Efterlad området, som du gerne vil modtage det. 

Charlotte har tilbudt at laminere nogle A3 skilte til formålet, Ole giver lyd, hvis der er løsningen vi 

køre med. 

I forbindelse med indvielsen af området, har vi drøftet to datoer, den 2. eller 9. juli, vi vil skal tage 

kontakt til de implicerede i projektet, om dette ville kunne lade sig gøre. Aktion: Ole 

På selve dagen, kunne vi godt tænke os, at Peter Borgen, Billund Kommune, vil komme ud og holde 

velkomsttalen, da han har været med fra starten. Vi tager kontakt til ham, om han kunne tænke sig 

dette. Aktion: Jønne 

Vi vil tage kontakt til Jyske Vestkysten om de vil komme og lave omtale af begivenheden. Aktion: 

Jønne 

Vi har drøftet mulighederne i om spejderne vil tage del i dagen på den eller anden måde, vi vil tage 

kontakt til Anette Thuesen omkring dette. Aktion: Frits 

Vi skal have lavet nogle invitationer, som skal sættes op rundt i byen, og reklameres for på vorbas-

se.dk, men dette følgere nærmere, når vi har styr på dagen og dagens indhold. 

 

Vi har tidligere drøftet hvordan vi sikre, at området bliver vedligeholdt, i den forbindelse har Frits 

undersøgt om det kunne være noget for en flexjobber/nyttejob, men dette synes ikke at være en mu-

lighed. Ole har haft snakket med Peter Borgen omkring vedligehold i form af at holde arealerne og 

det har Billund Kommune givet tilsagn om at de hjælper os med. Vi skal have et underudvalg, som 
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kan påtage sig opgaven at holde øje med området, at det er pænt og rent. Vi vil spørge kroket-

klubben om de kunne være interesseret i opgaven. Aktion: Frits 

Der skal udfærdiges et oplæg til en kommission, så vi har styr på hvad der forventes til opgaven. 

Aktion: Ole 

Shelterne forventes færdig i næste uge, og dermed følger a conto fakturering og snart yderligere 

afregninger, der skal tages kontakt til Connie Elbæk, Billund Kommune, for hvordan procedurerne 

er og hvor lang tidsfrist, der bør forventes i forbindelse med overførsel. Aktion: Charlotte 

Billund Kommune betaler den fremtidig vandudgift, men en god ide ville være en ordentlig hane, 

som kan minimere risiko for at vand står og løber, og som er frostfri, en aktiverings/tryk vandhane. 

Udgiften skal betales fra et lille diverse beløb, som vi har til uforudsete udgifter. Vi vil tage kontakt 

til Frank, Eg Kris for at forhøre nærmere om prisen på en sådan hane. Aktion: Charlotte 

5. Nyt fra Landdistriktsråd 

 Ole kunne fortælle, at der havde været møde med Billunds erhvervsfremme, og der i den forbindel-

se er nedsat et lille udvalg, som skal lave et oplæg om samarbejde vedr. turisme i området. Der 

skal være et møde herom efter sommerferien, Ole er kommet med i udvalget. Ellers kunne Ole for-

tælle, at der arbejdes med et ønske om en kommunal fundraiser, man har fokus på bredbånd til alle 

i kommunen, og der er et fremtidig møde med Mona Hviid vedr. transport i kommunen. Alle refera-

ter fra landdistriktsrådet kan læses på BLDR.dk 

6. Cykelstier 

 Cykelstien til Hejnsvig, forventes at blive til noget. Der arbejdes fortsat på dette, med hjælp fra 

Billund kommune. 

Vi kan fortsat godt tænke os en cykelsti mellem Vorbasse-Billund over Skjoldbjerg, også med hen-

blik på turisme til Vorbasse. 

7. Status områdefornyelse 

 Sidste Borgermøde gik godt, alt går planmæssigt, og er sendt videre til de forskellige instanser. 

Områdefornyelsens programfase for ideudviklingen er påbegyndt, med et tæt samarbejde med 

Thomas Andersen, Billund Kommune. Koordinationsudvalget får en skriftlig anvisning fra Tenna 

og Thomas, hvordan arbejdet for arbejdsgrupperne i efteråret og resten af året bør forløbe.  

8. 6623 rundt 

 Vi har vendt løst og fast. 

9. Næste møde 

 Kort møde vedr. indvielsen: Torsdag den 16/6 kl. 17.30 hos Shelterby i Jægerlund 

Torsdag den 18/8 kl. 19 hos Jønne 

10. Evt. 

 Bredbånd: Ansøgning til bredbåndpuljen er indsendt til Billund Kommune, vi har ikke hørt yderli-

gere, men forventer svar. Vi rykker for svar: Aktion: Jønne/Arne 

 

Vi har modtaget henvendelse om at de grønne områder ved Tribinivej ikke bliver holdt som lovet, 

og hvor de skal rette henvendelse hen. Jønne og Arne tager det med i teknikudvalget på tirsdag. 

Aktion: Jønne/Arne 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


