
 
 
 
Årsmøde i Vorbasse Lokalråd den 2. april 2013 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Frits Kristensen blev valgt til dirigent. 
Frits oplæste, hvilke punkter, der skulle drøftes på årsmødet. 
 
Jørn Poulsen, formand for lokalrådet, aflagde årsberetningen. 
Lokalrådet har afholdt 6 møder og deltaget i to arrangementer med kommunen. 
Der er uddelt 7 velkomstkurve og planlagt 3 besøg i nærmeste fremtid. 
Der er nu kommet skilt op ved Tribinivej med oversigt over byggegrundene. Det har taget 8 
måneder, at få kommunen til at sætte skiltet op. Hvilket lokalrådet oplever noget frustrerende. 
På et møde i februar blev borgmester Ib Kristensen overbevist om, at der kun er 4 ledige grunde i 
udstykningen. Heraf er 2 måske ved at blive solgt. Kommunen har derfor lovet at ændre 
lokalplanen, således at storparcellen som var beregnet til tæt/lav bebyggelse, dvs. rækkehuse, nu 
ændres til 7-9 almindelige byggegrunde. 
 
Lokalrådet har overfor kommunen gjort opmærksom på, at man ønsker en bedre og tættere 
kommunikation. 
 
Årets arbejdstema for lokalrådet har været at øge bosætning. Der er bl.a. lavet et banner + 
annonce i Vejen Avis, som på et tidspunkt havde Vorbasse som fokus. 
 
Lokalrådet har i gennem et par år ønsket en rundkørsel ved Hovborgvej, Nebelvej, Dalagervej, 
Rolighedsvej. Kommunen har ingen fokus på problematikken, men har dog foranlediget hækkene 
klippet længere ned. Der er en øget trafikmængde og oversigtsforholdene mod Hovborg er ikke 
gode. En rundkørsel vil nedsætte hastigheden betydeligt. 
Lokalrådet vil fortsætte arbejdet for en rundkørsel. Det er over en længere periode forsøgt at få et 
møde med udvalget for teknik og miljø, men det er ikke lykkedes. Formanden for udvalget, Kim 
Gosvig har nu lovet at stille op til et møde, men datoen er ikke fastlagt. Det forventes dog at ske 
inden for det næste halve år.       
 
Vorbasses hjemmeside, vorbasse.dk, blev relanceret for 5 år siden. Hjemmesiden er pænt besøgt. 
Peter Tolberg og Jette Kring har sammen med Ejvind Hoff arbejdet på at få reklamer på 
hjemmesiden. Reklamerne skal kun gælde for firmaer i 6623 og skal erstatte helt eller delvist de 
billeder, der kører i øverste felt på hjemmesiden. Endvidere skal der være reklamer i højre side af 
hjemmesiden. Reklamerne skal kunne udskiftes med forskellige intervaller af det firma, der har 
reklamen. Reklamerne skal være med til at finansiere de udgifter, der er ved at have hjemmesiden 
placeret på et web-hotel. 
 



Regnskabet viser udgifter for 10.306 kr og indtægter for 10.020 kr. Egenkapitalen pr.  31.12..2012 
er 13.811,44 kr. Udgifterne har været: velkomstkurve, vorbasse.dk, bosætningsbanner, annoncer 
m.v. 
 
Der var indkommet et forslag til behandling på årsmødet. Forslaget handler om, at lokalrådet finder 
et antal voksne som sammen med et par skoleklasser eller sportshold vil påtage sig at samle affald 
en gang hvert forår. Skoleklasserne/sportsholdene kunne herved støttes til en lejrtur o.l. ved at 
lokalrådet søger midler fra Vorbasse Fonden til formålet. 
 
Deltagerne på årsmødet opfordrer lokalrådet til at arbejde videre med forslaget. 
 
Der var genvalg til Peter Toldberg, Jette Kring og Bente Benné. 
Suppleanter for 1 år valgtes Kristian Schmidt, Knud Johannesen og Inger Donslund. 
Revisorerne H C. Christensen og Søren Nielstrup blev genvalgt. 
 
Under eventuelt blev følgende emner drøftet: 
Velkomstkurven – eller velkomstarrangement 
Offentligt toilet i byen 
Landsbypedeller 
Søprojekt 
Hundeposestativ ved hjertestier 
Bosætningsbanner på markedspladsen når der køres Postdanmark rundt. 
Midler fra kommunens landdistriktspulje, hvis lokalrådet har et konkret projekt.   
Mulighed for byfornyelse. 
 
For vorbasse.dk 
Inger Donslund  


