
Vorbasse Lokalråd 

  

    

Ugedag: Mandag Dato: 25.03.2012 Fra: 19.30 Til: 21.00 

Mødested: Vorbasse fritidscenter 

Deltagere:  

alle 

Evt. andre deltagere: 14 deltagere 

Evt. fraværende:  

Referent: Ejvind 

De grå felter er mødereferat. 

  

Dagsorden: 
  

1. Valg af ordstyrer 

  

  Jens Dalgård er foreslået og valgt 

Valg af stemme tællere : Emmy Schmidt & Bente Benné.  

2. Formands beretning 
  Frits fortæller : 

Starter ved sidste årssamling 

Hjertestierne. Organiseres under lokalrådet.  Der barsles med ny sæson 1.april 

Velkomst kurve :  status på disse , Jørn er tovholder, Kristian Schmidt er velkomst minister, 

Flyttet en del lokalt , men der er kun uddelt 2 kurve i år .  15 kurve i alt siden opstart. 

Vorbasse.dk . indlæg ved EH 

Møllegade sagaen er afsluttet, med en løsning med chikaner og 40 km hastighedsgrænse. 

Busskure er udskiftet til reklame model, træls at de ikke fik lov at overleve nytåret uden skader 

Været med på sidelinien i forbindelse med Frihavnen. 

Tak til Inger for arbejdet med vorbasse.dk, tak til Kristian Schmidt og Bibbe for arbejdet med 

kurve 

Beretning er godkendt. 



3. Regnskab 

Ved Jette Kring 

  Udgifter til Hjertestier, kommet ind igen ! fra fonde og sponsorer 

Regnskabet er gennemgået 

Den dynamiske landsby har fået tilskud 2 gange ( 10.000 i alt ) derfor underskud. 

Regnskabet er godkendt.  

Lokalrådet har støttet flg.: hjertesti,  

Vorbasse.dk koster nu 4.200 / år.  

Der diskuteres om udgiften til Vorbasse.dk evt burde ligge i grundejerforening da det er hele byens 

hjemmeside. 

4. Indkomne forslag 

  

Der indkommet forslag om ændring af vedtægter: 

§2 stk. 1 nuværende tekst: 

Vorbasse lokalråd består af 7 repræsentanter bosiddende i Vorbasse og omegn 

4 repræsentanter er på valg i lige år og 3 i ulige år 

3 suppleanter vælges for et år ad gangen 

Ændres til:  

Vorbasse lokalråd består af 5 repræsentanter bosiddende i Vorbasse og omegn 

2 repræsentanter er på valg i lige år og 3 i ulige år  

2 suppleanter vælges for et år ad gangen 

§3 stk. 2 nuværende tekst:  

Valg af personer til lokalrådet (ulige år 3 på valg og lige år 4 på valg)  

Ændres til:  

Valg af personer til lokalrådet (ulige år 3 på valg og lige år 2 på valg) 

Det indkomne forslag trækkes tilbage.  

6. Valg til lokalrådet 
  Bestyrelsen : 

         Jørn Poulsen 

         Charlotte Milland 

         Lars Okholm 



         Stine Høgholt 

  

Supp : 

         Jens Dalgaard 

         Frits Kristensen 

         Ejvind Hoff 

Revisor : 

         Søren Nielstrup 

         H.C. Christensen 

Valgene er foretaget uden afstemning. 

  

7. Evt. 
  ID ønsker , lokalrådet ind over den frivillige gruppe som ønsker at uddanne Vorbasses borgere på 

PC siden.  

ID opfordrer lokalrådet til at kigge i helhedsplanen.  

Frits fortæller om LAG tilskud. 

  

    
  

  

  

Mødet sluttes og forsamlingen overgår til kaffen ! 

  

Referatet er godkendt af ordstyreren . 

  
 


