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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Torsdag Dato: 19.1.2017 Fra: 17.00 Til: 18.00 

Mødested: Vorbasse Fritidscenter 

Deltagere:  
Stine Høgholt, Jørn Poulsen, Arne Christensen, Frits Kristensen, Ole Gram 

Evt. andre deltagere: Benjamin Lind Pedersen fra Billund Kommunes Natur & Friluftsliv 

Evt. fraværende: Erik Nielsen, Charlotte Fyhn Milland 

Referent: Jørn Poulsen 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Udsat til næste møde 

2. Velkomstkurv 

 Udsat til næste møde 

3. Vorbasse.dk 
 Udsat til næste møde 

4. Borger Idekasse 

 Orienteret og diskuteret 

5. Status områdefornyelse 

 Udsat til næste møde 

6. Genbrugspladsen 

 Er til drøftelse på næste Landdistriktsmøde og vil vi forhøre os omkring status og bemanding hos 

de 3 øvrige byer der får nye genbrugspladser. 

7. Cykelstier/stier 

 Cykelstiudvalg afventer beslutning i Teknik- & Miljøudvalget den 31/1-17 hvor der skal tages stil-

ling til selve anlægsbevillingen. Efterfølgende kontakter Frits forvaltningen og aftaler videre forløb 

for cykelstiudvalget.  

8. Busser til/fra Vorbasse 

 En positiv udvikling at der efter skolernes sommerferie igen kører busser mellem Vorbasse og Bil-

lund. Det ser ud til at vort høringssvar til en vis grad er blevet hørt. Forbindelsen til Vejen forrin-

ges dog idet der efter sommerferien kun vil være en rute der kører denne vej. Dette vil få konse-

kvenser for uddannelsessøgende til Vejen. 

9. Nyt fra landdistriktsråd 

 Intet nyt – næste møde den 23. januar i Filskov. 

10. Skovens dag 

 Benjamin fra Billund Kommunes Natur & Friluftsliv orienterede om sine planer for Skovens dag 

der afholdes søndag den 7. maj. Lokalrådet har indvilget i at være medarrangør af dagen og det 

bliver i det kommunale skovområde ved Jægerlund. Området hvor lokalrådets sheltere er placeret. 

11. Dato for årsmøde 

 8. marts kl. 19.00 i Vorbasse Fritidscenter 

12. 6623 rundt 

 Drøftet 

13 Næste møde 

 15. februar kl. 19.00 hos Ole 

14     Evt.  

         Ole kontakter Peter Borgen fra Billund Kommune for at undersøge mulighederne for at lave hun-

deskov i området ved lokalrådets sheltere på Bækkevej. 

    

  

 


