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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Onsdag Dato: 5.4.2017 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Frits Kristensen 

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

Erik Nielsen 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende:  

Referent: Stine Høgholt 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Konstituering 

 Lokalrådet fortsætter med samme rollefordeling, - dvs.: 

Jørn Poulsen som formand 

Ole Gram som næstformand 

Charlotte Milan som kassemester 

Stine Høgholt som referent 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Gennemgået 

3. Velkomstkurv 

 Ejvind Hoff kontaktes omkring hjælp til velkomstministeren.  

Aktion: Jønne 

4. Vorbasse.dk 
 Jeremy Watts er i gang med at udarbejde en engelsk beskrivelse af Vorbasse til Vorbasse.dk  

Der er søgt 17.333 kr. til hundeskoven og 5.000 kr. til ovenstående hos Vorbasse fonden, - og dis-

se er bevilget. 

Det blev diskuteret hvordan vi får den engelske beskrivelse på hjemmesiden, - og hvem der skal 

ha’ adgang til at rette på Vorbasse.dk 

Aktion: Erik snakker med Jeppe om hvorvidt Erik kan få adgang til at lægge ting op på hjemme-

siden.  

Der er et ønske om at få flere erhvervsdrivende til at annoncere på Vorbasse.dk, så hjemmesiden 

kan blive selvfinansierende. Skal vi ha’ gang i opsøgende salg ? Der skal udarbejdes en liste over 

erhvervsdrivende i 6623-området, hvorefter disse besøges. 

Aktion: Erik udarbejder liste og rundsender til alle. 

Frits har talt med Skjoldbjerg lokalråd om, hvorvidt de er villige til at bidrage med penge til f.eks. 

hjemmesiden og velkomstkurve, som jo også bliver delt ud i Skjoldbjerg.  

Historier fra Skjoldbjerg er meget velkomne, - en kontaktperson i Skjoldbjerg til dialog med Inger 

Donslund eftersøges. 

Aktion: Jønne kontakter formanden for lokalrådet i Skjoldbjerg. 

  

5. Status område fornyelsen 

 Der har været møde om byfornyelsen. Forventningen er at resultatet bliver godt. Det har været en 

positiv proces, - og det var et konstruktivt møde. Næste møde om byfornyelsen er d. 3/5 kl. 17.00 i 

hallen, hvor arkitekterne kommer tilbage med deres forslag. 

6. Genbrugspladsen 

 Projektet omkring genbrugspladserne har kommunen udskudt til 2. halvår 2017. 

7. Cykelsti  

 Der har været afholdt informationsmøde for lodsejerne om eksproprieringen til cykelsti mellem 
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Vorbasse og Skjoldbjerg. Cykelstien forventes sat i gang i efteråret. 

Hver enkelt lodsejer bliver kontaktet af landinspektøren og kommunen omkring det videre forløb. 

8. Busser til/fra Vorbasse 

 Teknik- & Miljøforvaltningen havde foreslået 3 afgange mellem Vorbasse og Billund. Senest fra 

juni 2018 kommer der 4 afgange mellem Vorbasse og Billund har Teknik og Miljø-udvalget be-

sluttet. 

9. Investeringsforening Vorbasse 

  Hvordan får vi skudt en investeringsforening i gang? Der skal afholdes et møde, hvor der etable-

res en arbejdsgruppe. Invitationen skal i avisen og på hjemmesiden. Der er etableret noget tilsva-

rende i Hejnsvig og der er også erfaring med en sådan i Billum.  

Aktion: Ole, Frits og Stine. 

10. Hundeskov 

 Hundeskoven bliver 3 ha stor og bliver placeret lige syd for shelter-pladsen i Jægerslund Plantage. 

Vi har modtaget 2 tilbud på 800 m hegn inklusiv 4 låger og en port.  

Naboen til hundeskoven er blevet hørt og har accepteret opsætningen af hegnet.  

Landdistriksrådet og fonden finansierer hundeskoven. 

Kommunen er adviseret og vil sørge for at der bliver ryddet hvor hegnet skal stå.  

Der vil blive lavet et lille arrangement i.f.m. åbningen af hundeskoven i juni. 

11. Småskalaturisme 

 Ny lille pjece udarbejdes, som ligner den, der blev udgivet sidste år. 

Fritidscenteret vil udarbejde en turist-menu. 

Arrangementerne for turisterne er Lokalrådets projekt, og lokalrådet er økonomisk ansvarlig. 

12. Shelterbyen 

 Der skal laves aftaler omkring brænde og slåning af græsset. 

Aktion: Arne 

Brochure er udgivet i 1000 eksemplarer, Skilte er på vej, - skiltene skal sættes op. 

Kroket-klubben holdt opsyn med shelter-pladsen sidste år. Der skal evalueres på sidste år og afta-

les omkring 2017.  

Aktion: Frits 
13 Vælgermøde Kommunal- & Regionsvalg 

 Vi er blevet foreslået at afholde vælgermøde til kommunalvalget i Vorbasse. Tidligere har Sogne-

foreningen og Den Dynamiske Landsby afholdt vælgermøder, men de ønsker tilsyneladende at gi’ 

opgaven videre. 

 Vi kontakter Den Dynamiske Landsby. 

Aktion: Ole 

14     Nyt fra Landdistriktsråd     

 Husk årsmødet den 25/4 kl. 19.00 i Stenderup Krogagers idrætshal. Alle er velkomne. 

15. 6623 rundt 

 Søndag d. 7/5 kl. 12-15 Bækkevej 17 i Vorbasse ved Shelterpladsen afholdes skovens dag. 

Arrangementet er lagt på Vorbasse.dk  

16. Næste møde 

 7/5 kl. 19.00 i hallen. Arne arrangerer kaffe. 

17. Evt. 

  

  

  

  

  

 


