
Lokalrådets årsforsamling den 24. marts 2009. 

Carsten Holmgaard blev valgt til dirigent. 

Lokalrådet har haft et travlt år i 2008. Formanden Frits S. Kristensen nævnte i sin årsberetning 

følgende projekter, der er arbejdet med: 

 Projekt Ren By den 12. april – en positiv oplevelse, hvor mange hjalp med at samle affald i 

og omkring Vorbasse by. 

 www.vorbasse.dk har været et stort projekt i år. Man er nået et godt stykke, men 

hjemmesiden vil fortsat skulle udvikles. Hele erhvervssiden har Lokalrådet endnu 

ikke haft tid til at gøre noget ved. 

 Fritidscentrets fortsatte udvikling. 

 Kommuneplanen – arbejdet med arealudlægning til boligområde m.v. Lokalrådet har 

presset på overfor kommunen for at få byggemodnet arealer til ´parcelhus-byggeri. 

Der er nu udstykket et areal ved Tribinivej, men desværre har det taget så lang tid, at 

det kan blive svært at få solgt ret mange byggegrunde lige nu. Byggegrundene 

kommer desværre 2 år for sent. 

 Landevejen gennem byen – rute 469 – Lokalrådet har overfor kommunen, regionen 

og vejdirektoratet udtrykt ønsker om forskellige tiltag, for at trafiksikre vejen. Der er 

kommet tilbagemelding fra vejdirektoratet, at de planlægger et projekt ved Vorbasse 

skole her i 2009.  

 Helhedsplan/udviklingsplan i samarbejde med Billund Kommune og konsulent-

firmaet KUBEN. Planen skal være færdig inden sommerferien og lokalrådets 

medlemmer, kommunens ansatte og museumsleder John Rendboe har interviewet 

forskellige personer i Vorbasse. Herefter holdes der interview med 2 fokusgrupper 

og den 25.april afvikles et borgermøde – workshop om helhedsplanen. 

Lokalrådet har i 2008 fået tilskud fra Vorbasse Erhvervsforening på 25.000 kr. og fra 

Landdistriktsrådet på 15.000 kr. Regnskabet viser et underskud på 3.599 kr. De største 

udgifter i 2008 er gået til at gendanne hjemmesiden vorbasse.dk 

Årsforsamling godkendte en vedtægtsændring, der går på hvordan man vælger 7 

medlemmer til Lokalrådet. Ændringen vil snarest fremgå af Lokalrådets side her på 

vorbasse.dk. 

Valg til lokalrådet: Jette Kring blev genvalgt. I stedet for Jens Ole Svendsen og Jakob 

Mortensen, som ikke ønskede at genopstille, blev Gert Thomsen og Kim Emanuelsen valgt. 

Til suppleanter blev valgt: 

6. Tonny Andersen 

7.  Carsten Holmgaar 

8. Peer Storm. 

Der var genvalg til revisor. 

http://www.vorbasse.dk/


Under evt. var der ris og ros til hjemmesiden. Lokalrådet modtager gerne forslag til 

ændringer på hjemmesiden. 

Lokalrådet blev opfordret til at finde en måde at byde tilflyttere velkommen på. 

 


