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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: onsdag Dato: 30.11.2016 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Erik Nielsen, Tribinivej 

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

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Stine Høgholt 

Referent: Charlotte Fyhn Milland 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Referat gennemgået - OK 

2. Velkomstkurv 

 Vi skal have fundet regl-sættet for modtagelse af velkomstkurven og have dem lagt op på hjemme-

siden. Aktion: Charlotte finder reglerne 

Der er blevet delt en del kurve ud. 

3. Vorbasse.dk 
 Vi undre os over, at der ikke er flere der har tilmeldt sig annoncering på vorbasse.dk og vil rette 

henvendelse til erh. Foreningen. Erik vil kontakte Peter fra Superbrugsen ang. annoncering. 

Vi drøfter med Jens Ole Svendsen, om at deltage i redaktionen. 

4. Shelter byen 

 Frits tager til kontakt til EgKris, med hensyn til om vandforsyningen kan frostsikres. 

5. Status områdefornyelse 

 Jørn orienterer: 

Status for områdefornyelse: Vi er blevet orienteret om status og arbejdsgrupper. 

6. Genbrugspladsen 

 Vi skal have møde på mandag, kl. 15.30, med Billund Kommune og World Perfect, hvor vi blandt 

andet skal snakke frivillighed. Ole, Jørn, Arne, Charlotte og måske Frits deltager. 

7. Cykelstier/stier 

 Vi har vendt de cykelstier der arbejdes i for tiden. Efter nytår sætter vi et arbejde i gang, på at ar-

bejde for cykelstien mellem Skjoldbjerg og Vorbasse. 

8. Omlægning af busser / mobilitet i landdistrikterne 

 Vi skal have lavet et høringssvar vedr. omlægning af busser, fristen er den 3. januar 2017. Vi har 

diskuteret og fundet en mere hensigtsmæssig løsningsforslag. Jørn tager kontakt til lokalrådet i 

Skjoldbjerg. Aktion: Jørn 

Høring i forhold til afrapporteringen af ’Fremme af mobilitet i landdistrikterne’: vi har fået udle-

veret et materiale, med deadline den 1. februar 2017, vi kikker hver især på dette til næste møde i 

januar. 

9. Nyt fra landdistriktsråd 

 Ole fortæller om nyt fra landdistriktsrådet: 

-Fremover vil lokalrådene få kr. 20.000 om året til drift m.m. 

-Projekter op til 15.000 kan der søges, uden det skal i økonomiudvalg. 

Der er snakket ildsjæleværksted. 

Næste møde er om turisme. 

10. 6623 rundt 

 Vi har vendt løst og fast. 

11. Næste møde 

 18.. januar kl. 19 hos Ole Gram 
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12. Evt. 

 Ingen 

  

  

  

 

 
 

 


