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Vorbasse Lokalråd 
 

Info: slutter mødet kl. 20.30 for at køre til 

dialogmøde med økonomiudvalget 
 

Ugedag: Tirsdag Dato: 11.10.2016 Fra: 19.00 Til: 20.30 

Mødested: Jørn Poulsen, Sorgenfrivej 

Deltagere:  
Charlotte Fyhn Milland, Jørn Poulsen, Arne Christensen, Ole Gram 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Stine Høgholt, Erik Nielsen, Frits Kristensen 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Gennemgået 

2. Velkomstkurv 

 Gennemgået listen for tilflytterfamilier, der mangler at modtage en kurv.  

3. Vorbasse.dk 
 Vedr. booking af shelters via vorbasse.dk, skal vi undersøge om det er muligt at der sendes infor-

mation på mail eller sms til kroket-klubben, især her i vintersæsonen, da det må forventes at der 

ikke er så mange bookinger, og der derfor ikke er nær så meget aktivitet at holde øje med. 

4. Shelter byen 

 Affald på pladsen: til foråret skal vi have fremstillet et skilt, at man skal tage sit skrald med sig.  

5. Status områdefornyelse 

 Workshoppen forløb godt og de 4 grupper har alle aftalt fremtidige møde datoer. 

6. Genbrugspladsen 

 Der skal en tekst på vorbasse.dk vedr. planerne om en ny genbrugsplads. Vi er træt af, at der vil 

komme forringelser med den nye plads, men kan også se mulighederne. Aktion: Jørn sender tekst 

til Inger 

7. Cykelstier 

 Cykelsti fra Vorbasse gennem skov til Hejnsvig, det ser ud til at kommunen har forkastet den, og at 

der i stedet arbejdes med en løsning på en cykelsti langs statsvejen. Vi vil tage det med -  til dia-

logmøde med økonomiudvalget.  

Der arbejdes på cykelsti mellem Skjoldbjerg – Vorbasse. 

8. Projekt Landsbyklynger  

 Vi har modtaget en invitation, projekt landsbyklynger, Jørn tager invitationen med til koordinati-

onsudvalget, om de kan se muligheder i at deltage i projektet. 

9. Nyt fra landdistriktsråd 

 Ole Gram fortæller om nyt fra landdistriktsrådet: 

Bosætningskoordinator Marianne Witte arbejder for at støtte udlændinge. I den forbindelse drøfte-

de vi, at det var en god ide, at der skal være en velkomst pjece på engelsk med praktiske oplysnin-

ger. Også på vorbasse.dk vil vi gerne have en information på engelsk. Aktion: Ole spørg Jeremy 

Watts, om han kan hjælpe med dette 

 

Fra 2017 giver Billund Kommune 20.000 kr. til hvert lokalråd, hvilket nominelt er en fordobling 

af det hidtidige beløb. 

 

Landdistriktsrådet har nedsat en arbejdsgruppe til vælgermøde, som der arbejdes videre med. 

 

Vedr. områdefornyelse. Vi forventer at søge ca. 40.000 fra landdistriktspuljen til udarbejdelse af 

ny helhedsplan. Der vil blive indhentet tilbud fra Anette Jorsal. Aktion: Ole 
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10. 6623 rundt 

 Vendt løst og fast 

11. Næste møde 

 Den 30. november kl. 19 hos Erik, Tribinivej 13 

12. Evt. 

 Ingen 

13.  Afgang til dialogmøde i Grindsted kl. 20.30 

 Deltager: Charlotte Fyhn Milland, Jørn Poulsen, Arne Christensen, Ole Gram 

  

 

 
 

 


