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Godt og vel et år er nu gået siden sidste årsmøde. Et år der endte med at
vende op og ned på en del ting og det er først nu vi skal til så småt at
vende tilbage til noget der ligner den hverdag, vi havde før starten af
marts måned i år.
For egentlig skulle årsmødet have været afholdt 16. marts, men måtte
som bekendt udsættes på grund af nedlukningen af landet. Muligheden
for at afholde lokalrådets årsmøde var i alle tilfælde ikke en mulighed der
kunne realiseres.
Vi har derfor afventet regeringens udmelding på hvornår der blev åbnet
op for at lidt større forsamlinger måtte samles. Det må de nu og derfor
skal lokalrådet ifølge dets vedtægter have afholdt deres årsmøde.

Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært
møde i april. Det ekstraordinære møde blev nødvendigt grundet
aflysningen af årsmødet i marts, og den situation at vi ikke vidste hvornår
årsmødet kunne afholdes. I øvrigt blev mødet afholdt i bålhytten ved
shelter-pladsen, med behørig afstand mellem lokalrådsmedlemmerne, da
vor normale mødelokation, Fritidscentret var lukket.

Lidt om aktiviteterne i det forgangne år.
Der er udleveret 18 velkomstkurve til tilflyttere og vi har 7 på listen som
skal have et besøg når velkomstministrene får tid. Vi håber selvfølgelig at
2020 vil blive et ligeså travlt år for velkomstministrene som 2019 har
været.

Der er solgt 3 byggegrunde i Vorbasse og nu også en i Skjoldbjerg i det
forgangne år, og pt. er der kun 3 kommunale byggegrunde tilbage på
Gøglervej og Tribinivej.
Derfor er Billund Kommune også i gang med at projektere næste
udstykning vest for Tribinivej. Her skulle kommunen gerne have 11 nye
byggegrunde klar inden årsskiftet.
På sidste års årsmøde kom der en opfordring om at lokalrådet skulle
uddele en pris for veludført renovering eller istandsættelse af huse i
Vorbasse.
Det er der arbejdet videre med og Lokalrådet og Foreningen Den
Dynamiske Landsby er gået sammen om opgaven. Et dommerpanel
bestående af 4 personer er nedsat og sponsorer til præmien på 10.000,kr. er fundet. Mere herom senere i aften.

Også i år et par ord omkring områdefornyelsen. I juni 2019 blev de første
ting taget i brug, nemlig Padeltennis Banen og Multibanen mellem skolen
og Fritidscentret. I august gik de første maskiner i gang med det der skulle
have været afslutningen på fase 1 i områdefornyelse i Vorbasse.
Desværre gik tingene pludselig i stå, da det viste sig at Vejdirektoratet
havde gjort indsigelser mod vejføringen af Søndergade ud i Østergade og
Nørregade. Entreprenøren trak folk og maskiner ud af byen og dermed
stod byen tilbage med flere ufærdiggjorte projekter ved Fritidscentret og
Bakkevej. Det ville være dejligt her til aften at kunne komme med
spændende nyt om hvornår projektet kommer i gang, men for ikke at
komme til at skuffe nogen, tror jeg at jeg vil sige at vi tror og håber at
tingene er afsluttet før nytår.
Når der er nyt kommunikeres det fra koordinationsudvalget på
vorbasse.dk

I årets løb har lokalrådet også været involveret i et projekt som blev
annonceret på sidste Årsmøde, kaldet; Den Moderne Landsby. Et
pilotprojekt om erhverv i Landsbyerne.
Arbejdet har resulteret i at der på stiftende generalforsamling den
30.oktober blev stiftet en ny forening ved navn Kilden. Foreningen har
efterfølgende skullet finde 3 bestyrelsesmedlemmer udefra til en
fuldtallig bestyrelse og lokalrådet har store forventninger til at foreningen
får sat gang i et erhvervsprojekt med Helligkilden som udgangspunkt.
Mere her om senere i aften.

På lokalrådets shelterplads har vi i 2019 via kommunale midler fået opsat
bomme, idet der tilsyneladende var biler der kørte rundt i området
specielt om aftenen. Lokalrådet har desuden indført betaling for brug af
det brænde som lokalrådet skaffer til brændeskuret. Betaling skal
foretages til lokalrådets mobilepay, men desværre ser det ikke ud til at
folk sørger for betaling når man har brugt af brændet. I alle tilfælde står
forbruget langt fra mål med indtægten.

Genbrugspladsen i byen er en anden af de ting som lokalrådet er
involveret i. Her er det holdet af frivillige genbrugsvejledere der trækker
læsset med ugentlige vagter på pladsen. Der var tidligere mulighed for at
aflevere genstande til genbrug, men denne mulighed er pt. lukket idet
ordningen blev misbrugt ved at folk henstillede ting som nok mere bar
præg af at være affald, end noget andre kunne bruge igen.
Pladsen blev også, sammen med kommunens øvrige genbrugspladser,
lukket ned da coronaen ramte Danmark, og efter en kort åbningsperiode
lukket ned igen lige før påsken pga. for store mængder fejlsorteret affald.
Pt. er der heldigvis positivt nyt omkring genbrugspladsen, idet vejen til
pladsen i uge 25 er blevet asfalteret, og beslutning om at indføre

adgangskontrol via app og sygesikringskort er også besluttet. Vi håber og
tror at adgangskontrollen er etableret en gang sidst på efteråret, og
derved vil vi som det mindste kunne sikre at det ikke er fejlsorteret affald
fra andre kommuner der finder vej til pladsen.

På lokalrådets hjemmeside vorbasse.dk har vi i flere år solgt reklamer til
områdets erhvervsdrivende. Med baggrund i coronaens indtog i Danmark
og som en ekstraordinær gestus til erhvervslivet, tog lokalrådet i april
beslutning om ikke at opkræve betaling for reklamerne i 2020. Derfor vil
det resten af året være muligt at reklamere gratis på vorbasse.dk.
Ordningen gælder selvfølgelig også nytegnede reklamer.

Slutteligt skal det nævnes at lokalrådet er med i arbejdet omkring Billund
kommunes Landdistriktsråds arbejde med at få opkøbt saneringsmodne
huse i landdistrikterne. Første hus er opkøbt i Filskov af kommunen og pt.
er der et par stykker i kikkerten, som forhåbentligt kunne gå hen og blive
opkøbt. Seneste nyt er at der så sent som i dag er lykkedes at opkøbe
endnu et hus og dette er beliggende i Vorbasse.

Afslutningsvis skal der fra lokalrådet lyde en tak til Inger, Bente, Jens Ole
og Jens Christian for deres arbejde med henholdsvis at holde vorbasse.dk
nyhedsopdateret, indsamling af gaver og gavekort til velkomstkurvene
samt uddeling af kurve og skriv i samme forbindelse. En tak til Emmy og
Ester for arbejdet med at arrangere ture på hjertestierne samt til
koordinationsudvalget for arbejdet med områdefornyelsen af Vorbasse.
Til sidst en tak til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer for Jeres
arbejdsindsats det seneste års tid.

