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Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Onsdag Dato: 7.6.2017 Fra: 19.00 Til: 21.00 

Mødested: Vorbasse Fritidscenter 

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

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende: Charlotte Fyhn Milland 

Referent: Stine Høgholt 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 Referatet fra sidst blev godkendt 

2. Velkomstkurv 

 Jønne har haft kontakt til Ejvind Hoff Jepsen, for at høre om han eventuelt kunne være en hjælp for 

vores Velkomstminister. Jens Ole Svendsen er blevet foreslået. Jønne kontakter Jens Ole Svendsen. 

3. Vorbasse.dk 
 Liste over erhvervsdrivende i Vorbasse er udarbejdet. Det opsøgende salg skal startes op. 

Frits tager fat i alle under punktet ”Håndværk”, Erik tager punkterne: ”Autoværksted” og ”Vindues-

pudsning”. Arne tager alle under punktet: ”Butikker”. Stine tager alle under punktet: ”Behandlere” 

(undtagen Anita Nielsen, som er udenfor 6623-området). Jønne tager alle under punktet: ”Industri”. 

Charlotte tager alle under ”anden kategori”.  

Priserne står på hjemmesiden. 

Erik og Jeppe er i dialog omkring at lukke op for flere brugere på Vorbasse.dk. 

Skjoldbjerg lokalråd er forsøgt kontaktet omkring medfinansiering af Vorbasse.dk. 

4. Status område fornyelsen 

 12/6 Koordinationsudvalget for områdefornyelsen får en briefing omkring arkitekternes tanker for 

den endelige plan.  

27/6 Endelig plan fremlægges for arbejdsgrupperne. 

5. Investeringsforening Vorbasse 

 Første møde i arbejdsgruppen er afholdt d. 6/6.  

Det blev diskuteret hvorvidt foreningen skal være lokalt forankret eller kommunalt forankret. 

Næste skridt er at indkalde nogle kloge hoveder før sommerferien og præsentere dem for idéen. 

Vi er meget bevidste om, at der skal være forretning i det, så kapitalen ikke er væk når de første 

huse er revet ned. 

6. Hundeskov 

 1. Hundeskoven er på dagsordenen på Økonomi-udvalgets næste møde, - og forventes at blive 

godkendt. Når godkendelsen er på plads sættes hegn op. 

2. Fin brochure omkring Shelterne i Vorbasse er udarbejdet. Et brochure-dueslag ønskes opsat 

ved Kyst-til-Kyst stien. Arne undersøger om vi kan få tilladelse til at opsætte et brochure-

dueslag ved stien. Brochurer blev delt ud til alle deltagerne i lokalrådet, som fordeler dem. 

7. Shelterbyen 

 Crocket-klubben holder ugentlige opsyn på pladsen. 

De sidste skilte mangler at blive sat op. Ole kontakter Lars Poulsen, Vorbasse Tømrer og Snedker. 

8. Nyt fra Landdistriktsråd 

 1. Midler fra Landdistriks-puljen, som ikke bliver anvendt, kunne fint tilgå en fond, der står 

for byforskønnelse, frem for at gå retur til kommunekassen. Landdistriktsrådet er i dialog 

med kommunen omkring dette. 

2. Fordelingsnøgle for fordeling af midler til boldklubber og sportsfaciliteter er blevet udgivet 
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af kommunen. Fritidscenteret er kommet med et høringssvar til kommunen. 

3. Retningslinier for landdistriksmidler vil blive diskuteret med Økonomi-udvalget. Der mang-

ler retningslinier for bevillinger til drift. 

4. Sti-udvikling mellem byerne i kommunen forsøges speeded op, så dette bliver også et tema 

på næste møde mellem Landdistriksudvalget og Økonomi-udvalget 12/6. 
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. 
6623 rundt 

 Borgermøde omkring motorvejen afholdes 15/6 kl. 19.00 i Billund Fritidscenter. 

 

10. Næste møde 

  

11. Evt. 

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


