
Referat fra årsforsamling i Vorbasse Lokalråd tirsdag den 22. marts 2011 
 
1. 
Valg af dirigent. Kristian Schmidt blev valgt. 
 
2. 
Valg stemmetællere. Jørn Poulsen og Ejvind Hoff. 
 
3. 
Lokalrådets beretning for 2010. 
Der er afholdt 2 møder. 
Årets overskrifter har været:  
Vorbasse.dk. Frits, Ejvind og Arne har beskæftiget sig med emnet. 
Velkomstministerium/velkomstkurv: Jørn og Jette tager sig af emnet. 
Vorbasse Museum, forespørgsel fra kommunen. 
Møllegade, forespørgsel fra kommunen. 
”Dit Vorbasse”, iværksat sammen med JydskeVestkysten 
Baldersbæk (københavnerplantage). Ny opgave 
Danmark er også Vorbasse, udstilling i Tårnby den 28/3 og i Vorbasse den 21/4 
Billund Erhvervsfremme – Infostander. Ny opgave. 
 
Ejvind vidste nogle nyheder på vorbasse.dk. Bl.a., at den fælles arrangementskalender er 
flyttet væk fra forsiden og nu ligger som et menupunkt.  
 
Der er uddelt 13 velkomstkurve af Kr. Schmidt. Jette Kring søger for gavekort og Birgit 
Andersen sørger for at pakke kurven.  
 
Billund kommune har rettet henvendelse til lokalrådet vedr. Vorbasse Museum og 
museumsparken. Lokalrådet  har svaret således: ”Vorbasse Lokalråd har drøftet de 
stillede spørgsmål, om den fremtidige anvendelse af det grønne areal ved museet 
omfattende ”museumshaven” 
I dag benyttes ”museumshaven” til Grundlovsmøde,  det øvrige areal som grønt rekreativt 
område for nærområdets beboere. 
Det er Vorbasse Lokalråds klare opfattelse at områdets anvendelse og beskaffenhed 
ikke bør ændres, og at der ikke skal bygges yderligere på arealet. ”  
Dette resulterer i at Museet bygninger og have, men ikke parken sættes til salg.  
 
Boligforeningen vil bygge 9 boliger på arealet mellem bebyggelser. 
 
Møllegade: Kommunen har igen spurgt om lokalrådets holdning til en eventuel lukning af 
Møllegade. Lokalrådet har meddelt kommunen følgende: ”Vi er kommet frem til at vores 
holdning er uændret i forhold til vores udmelding i 2009 – nemlig den at Møllegade ikke 
lukkes for trafik. Vi kan derimod som foreslået i 2009 anbefale at man, evt. i en 
prøveperiode (min. 1 år), opsætter skiltning der forbyder færdsel over 3500 kg. 
efterfølgende bør løsningen evalueres, og evt. andre/nye tiltag drøftes nærmere”  
  



Dit Vorbasse, som JydskeVestkysten oprettede sammen med nogle borgerjournalister er 
ikke blevet en konkurrent til vorbasse.dk. Det er meget nemt at blive borgerjournalist og 
hvis du har noget på hjerte, er det bare med at komme i gang med at skrive. 
 
Stier, søer, herredssten osv. Ved Baldersbæk Plantage skal renoveres og Billund Museum 
har i den anledning bedt lokalrådet om en anbefaling af en ansøgning til LAG. Sagen er 
meget ny og vil blive drøftet på det første møde i lokalrådet. Området vil blive mere 
offentlig tilgængelig end det er i dag. 
 
Danmark er også Vorbasse – en udstilling, som Jeremy Watts og Jørgen Møller sætter op 
den 28. marts på Tårnby Bibliotek. Lokalrådet har støttet projektet med 5.000 kr.  
 
Billund Erhvervsfremme – infostander – turistinformation, hvor skal den placeres? 
 
Lokalrådet har støttet et projekt med hjertestier, som Emmy Schmidt og Esther Tisgaard 
arbejder med. 
 
 4. 
Jette Kring gennemgik regnskabet. En regning vedr. vorbasse.dk for 2010 på 2700,- kr. er 
kommet så sent, at den ikke kunne blive bogført i 2010. 
Beholdning 22.496,63 kr. 
 
5. 
Ingen forslag indkommet. 
 
6. 
Ingen forslag til afstemning. 
 
7.  
Valg af 4 medlemmer til lokalrådet. 
Jette Kring, Gert Thomsen og Kim Emanuelsen er på valg. Endvidere skal der vælges en i 
stedet for Arne Andersen, der er udtrådt. 
Forslag: 
Jette Kring, Peter Tolberg, Bente Benné og Kjeld Kristiansen.  
Jette, Peter og Bente er valgt for 2 år og Kjeld er valgt for 1 år. 
 
8. 
2 suppleanter valgt for 1 år: Emmy Schmidt og Esther Tisgaard. 
 
9. 
Revisorer: HC og Søren Nielstrup genvalgt. 
 
10. 
Evt. 
Forslag til lokalrådet om, at arbejde med sætning af en masse forårsløg ved indkørslerne 
til Vorbasse. F.eks. så blomsterne danner et V. 
Springvandet på torvet bør renoveres. 



Juletræ på torvet, er måske noget vi havde en gang. Erhvervsforeningen og VGF drøfter 
situationen og bør måske vurdere hele pladsen samlet. 
Huse, der bør rives ned. Lokalrådet arbejder ikke med sagen i øjeblikket. 
 
 
Orientering om etablering af hjertestier v/ Emmy og Esther.  
Den første rute, Rød rute, er man langt med. Stolper er bestilt. Bænke er sat i produktion. 
Sv. Tygesen skriver på, hvad man kan opleve på turen. Den forventes at åbne i 
begyndelsen af maj.  
 
Ruterne vil snart blive lagt på vorbasse.dk  Jørn Poulsen er lokalrådets repræsentant vedr. 
hjertestiprojekt. 
 
 
 
Referent: Inger Donslund 


