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Vorbasse Lokalråd 
 

Ændret til Quick-møde  

Ugedag: Tirsdag Dato: 13.09.2016 Fra: 18.00 Til: 19.00 

Mødested: Vorbasse Fritidscenter 

Deltagere:  
Charlotte Fyhn Milland, Jørn Poulsen, Arne Christensen, Frits Kristensen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Ole Gram, Stine Høgholt, Erik Nielsen 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 OK 

2. Velkomstkurv 

 Der er udleveret/bliver udleveret 5 kurve i efteråret. Vi har yderligere noteret navnet på en ny ind-

flytter, som er berettiget en velkomstkurv, som skal videregives til velkomstkurv-udvalget. Aktion 

Jønne 
3. Vorbasse.dk 
 Der blev snakket lidt annoncering, omkring den manglende interesse for tilslutning til annoncering 

på vorbasse.dk og aftalt, at punktet bliver gemt til næste møde, da Erik er fraværende. 

4. Shelter byen 

 Der har været henvendelse vedr. opsat telt på shelterpladsen. Der er fundet et skriv fra Natursty-

relsen omhandlende dette emne, med max 2 stk. 3 mandstelte. Denne tekst har vi besluttet skal 

fremgå når der bookes shelter. Aktion Jønne videre givere teksten, Erik sørger for at få den på 

Vi har haft henvendelse vedr. kørsel på sti. Ole har allerede kontaktet Peter Borgen, Billund kom-

mune og vi afventer deres udspil. 

Vi har vendt nogle løsningsmuligheder. Punktet bliver gemt til næste møde.  

5. Status områdefornyelse 

 Jønne informere om at der er sket ændring i koordinationsudvalget. Eva Kristensen og Jørgen 

Møller er udtrådt og i stedet er indtrådt Klaus Larsen, Gitte Holmgaard, Bjarne Kring og Gitte 

Poder. Materialet er sendt til ministeriet til videre forarbejdelse.  

Vigtig dato. Der er workshop den 4. okt. kl 19. Vorbasse Lokalråd opfordre alle til at deltage. 

6. Genbrugspladsen 

 Vi har haft møde med worldperfect og Billund kommune om hvordan de ser den fremtidige plads. 

7. Bredbåndspuljen 

 Staten har sat nogle midler af og afsagt områder, hvor man kan søge fra puljen, vil man vide mere, 

så kan man læse herom på vorbasse.dk. Hvis man bor i områder hvor man kan søge, er sidste frist 

for ansøgning den 31. okt. 2016. 

8. Nyt fra landdistriktsråd 

 Punktet bliver gemt til næste møde, da Ole er fraværende. 

9. 6623 rundt 

 Vi vendte løst og fast 

10. Næste møde 

 Tirsdag den 11. okt. kl. 19. hos Jønne 

11. Evt. 

 - Turismeprojektet har vi hørt, har været en succes og forventes gentaget til næste år. 

  

 - Der har været en henvendelse fra Kjeld Kristiansen, som har konstateret at vandforsynin-

gen godt kan forbedres på shelterpladsen (der er grus og sand, der skal renses væk). Kjeld 

har tilbudt uden beregning at forbedre det, og det vil vi selvfølgelig gerne tage imod. 
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