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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Onsdag Dato: 15.2.2017 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Ole Gram 

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

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Stine Høgholt, Erik Nielsen 

Referent: Jørn Poulsen 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Referat gennemgået. 

2. Velkomstkurv 

 Opfølgning på tilflyttere til Fitting. Aktion Jørn 

3. Vorbasse.dk 
 Der skal udarbejdes en engelsk oversættelse af dele hjemmesiden af turisme hensyn. Jeremy Watts 

har sagt ja til opgaven. Aktion Ole 

4. Status område fornyelsen 

 Der var en kort orientering fra de enkelte udvalgsmedlemmer om arbejdet i de forskellige grupper.  

5. Genbrugspladsen 

 Lokalrådet afventer materialet fra Billund Kommune inden der sættes initiativer i gang i forhold til 

bemanding af pladsen. 

6. Cykelsti  

 Kontakten til kommunens Teknik- og Miljøforvaltningen holdes varm. Nu mangler kun den sidste 

og endelige godkendelse i Byrådet før cykelsti udvalget kan komme i gang med arbejdet. Aktion 

Frits 

7. Busser til/fra Vorbasse 

 Høringssvar til den kommunale forvaltning angående lokalrådets ønsker om at de nye busruter der 

kører til/fra Vorbasse gør holdt både på Østergade og på busholdepladsen på Vestergade, samt en 

forøget frekvens af den nye rute til Billund. Foreslåede 3 afgange er ikke nok.   Aktion Jørn 

8. Investeringsforening Vorbasse 

 Lokalrådet arbejder videre med ideen om en investeringsforening der kan opkøbe eller sanere fast 

ejendom. 

9. Bredbånd 

 Lokalrådet glæder sig over at arbejdet med af få bedre bredbånd til nogle af de områder med dår-

ligst dækning har båret frugt via nyoprettet bredbånds pulje fra Syd Energi.  

10. Hundeskov 

 Billund kommunen har sagt god for ideen om at lokalrådet vil forsøge at etablere en hundeskov i 

området ved Jægerlund og shelter byen. Aktion Ole 

11. Nyt fra landdistriktsråd 

 Ole orienterede fra landdistriktsrådets sidste møde. 

12. Årsmøde 8. marts 

 På valg er Ole, Arne og Erik. Ole og Arne modtager genvalg mens Erik endnu ikke er afklaret. 

13 6623 rundt 

 Drøftet 

14     Næste møde     

 5. april hos Frits 

15. Evt. 



Side 2 af 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


