Vorbasse Lokalråd
Ugedag: Onsdag
Dato: 12.03.2014
Fra: 19.30
Til: 21.00
Mødested: Fritidscenter
Deltagere:
Bente Benne, Stine Høgholt, Charlotte Fyhn Milland, Lars Okholm, Jette Kring, Jørn Poulsen, Peter
Tolberg
Evt. andre deltagere:
Evt. fraværende:
Referent: Charlotte Fyhn Milland
De grå felter er mødereferat.

Generalforsamling-Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer/dirigent:
Kristian Schmidt enstemmigt valgt til at være ordstyrer/dirigent.

2.

Formandens beretning
Formandens beretning d. 12. marts 2014
Lokalrådet har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder samt haft et par møder med kommunen.
Møderne omhandlede dels kommunal udstykning af grunde samt udstykning af private byggegrunde på Bækkevej og dels rundkørslen ved Hovborgvej, Nebelvej og Dalagervej.
Derudover har Peter Tolberg deltaget i møder med Billund Landdistriktsråd hvor han er lokalrådets repræsentant.

BOSÆTNING:
På bosætningsfronten må vi i det forgangne år konstatere at det går den forkerte vej.
Vor velkomstminister Kristian Schmidt har kun fået afleveret 4 kurve mod 7 året før.
Vi har dog 2 nye på bedding som vi har afventet en smule med da vi har haft et nyt tiltag i støbeskeen omkring velkomstministeren og webredaktøren som vi vil vende tilbage til senere.
Lige efter nytår kom der tal frem i pressen om at Vorbasse havde mistet 62 beboere i 2013, hvilket
var den største tilbagegang i kommunens byer.
Den udvikling er selvfølgelig bekymrende for et lille lokalsamfund som Vorbasses og helt sikkert
en udvikling lokalrådet vil arbejde for at få ændret. Sammen med Den Dynamiske Landsby,
Grundejerforeningen, Erhvervsforeningen og Vorbasse Fonden arbejder vi ihærdigt på at vende
udviklingen.
En af forudsætningerne for en øget bosætning, er vi i alle tilfælde kommet lidt nærmere.
Fra kommunal side er der nu lavet lokalplan for området ved Gøglervej. Her er der planlagt 9
byggegrunde.
Nu er det så kun et spørgsmål om hvornår kommunen har påtænkt sig at starte udstykningen.
Lokalrådet har endvidere været involveret i at få sat skub i Poul Svendsens udstykning af byggeSide 1 af 4
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grunde ved Bækkevej hvor han tidligere har forsøgt at få lov til at udstykke private grunde. Vi
afholdt i foråret møde med daværende formand for Teknik & Miljøudvalget Kim Gosvig, Frits
Kristensen og Poul Svendsen i forsøget på at få det politiske system til at kigge på sagen igen.
Projektet er på nuværende tidspunkt nået så langt at forvaltningen er i gang med at lave lokalplan
for området med henblik på politisk behandling i foråret.
Så vi har da et lille håb om at vi i 2014 får flere byggegrunde til byen og så må vi jo ellers håbe at
der er en efterspørgsel efter dem.

Rundkørsel:
Som nævnte på sidste års årsforsamling har lokalrådet også arbejdet på at få en rundkørsel ved
sammenfletningen af Hovborgvej, Nebelvej og Dalagervej.
Der er afholdt møde med folk fra Teknik & Miljø forvaltningen omkring planerne og disse planer
er videregivet til Kim Gosvig for at bringe planerne videre i det politiske system.
Vi blev lovet at planerne ville komme på et møde i november, hvor kommunen skulle kigge på
fremkommelighed i kommunen ved specielt større arrangementer.
Desværre kan vi på nuværende tidspunkt konstatere at der ikke er sket noget videre i sagen – om
det skyldes kommunalvalgets udfald og efterfølgende udskiftning af formand for Teknik & Miljø
skal jeg være usagt – men faktum er at det ikke er en sag der ligger lige for til bearbejdning.

Vorbasse.dk:
Med hensyn til byens hjemmeside vorbasse.dk så har den i løbet af 2014 fået en lille opdatering,
hvilket har bevirket at layoutet er ændret en smule.
Derudover havde lokalrådet ved sidste års årsmøde en forventning om at der ville komme lokale
reklamer på hjemmesiden i løbet af foråret 2014.
Det må vi på nuværende tidspunkt se i øjnene at vi ikke fik sat i søen. Vi løb ind i det problem som
vi jo nok var klar over kunne opstå, men som vi selvfølgelig havde håbet på ikke ville ske.
Den tekniske og redaktionelle del af hjemmesiden er der kun nogle få personer der tager hånd om,
og når så den som var tiltænkt opgaven med at rulle reklame delen ud, melder fra – ja så opstår
der en ny situation, hvor vi skal ud og finde en ny frivillig til at overtage opgaven.
Denne nye person er pt. ikke fundet og derfor er reklamedelen indtil videre sat på stand by, indtil
vi har fundet en som kan tage over.
Den redaktionelle del af siden har også indtil videre, været varetaget af for få hænder. Her er Inger Donslund den store drivende kraft og for at vi ikke skal komme til at stå i en situation hvor
Inger mister pusten, skal lokalrådet NU til at efterlyse personer som er interesserede i at bidrage
med redaktionel hjælp til hjemmesiden. Hvilke opgaver der kan blive tale om ligger ikke på nuværende tidspunkt fast.
Så her på falderebet en opfordring til at vi i fællesskab får lavet et lille OPRÅB om at byens
hjemmeside mangler hænder, således at det kan vedblive med at være en levende og opdateret
hjemmeside til hele lokalområdets glæde og gavn.
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Til sidst vil jeg sige tak til Inger og Ejvind for deres arbejde med Vorbasse.dk.
Tak til Bibbe og Kristian for arbejdet med henholdsvis kurve til tilflytterne og arbejdet med at
aflevere kurvene og skrive fyldigt referat fra møderne med de nye tilflyttere.
Endvidere tak til hjertesti udvalget – Emmy og Ester for deres arbejde med hjertestien og de aktiviteter de arrangerer i den forbindelse.
Også tak for samarbejdet med de fire foreninger der arbejder med bosætning i Vorbasse, samt tak
til alle medlemmerne i lokalrådet for jeres indsats i året der er gået.

3.

Er der spørgsmål eller uddybende spørgsmål til formandens beretning.
Vedr. rundkørslen og oversigtsforholdene ved Nebelvej, så blev der snakket lidt om at vi skal have
rykket teknikudvalget ved Billund Kommune lidt mere for hvad der sker, skal ske.
Vedr. udstykningen mangler vi svar på hvornår der vil ske noget på de nye byggegrunde, og hvornår kommer byggemodningen, Inger Donslund mener vi skal lave en skriftlig forespørgsel om
hvornår det bliver færdigt. Der er stor frustration over at der ikke rigtig sker noget. Det er et problem, at vi har lavet en ny folder om at flytte til Vorbasse og en app, som kan henvise til byggegrunde og så har vi ikke meget at udbyde.
Kunne vi evt. få den ny ansatte bosætningskoordinator, der er ansat pr. 1. april til at tale vores
sag.
Lokalrådet fortalte om det allerede planlagte besøg til bosætningskoordinator, når hun er starteret.
Vedrørende det, at der forsvandt 62 beboer fra Vorbasse i 2013, vi drøftede hvad årsagen til dette
skyldes, men kunne ikke komme med en egentlig forklaring.
Vorbasse.dk: Det ville være rigtig rart hvis der kunne være flere der vil stå for at holde den aktiv.
Vi har før snakket om at få nogle større børn til at dække på børn og unge området. Vi har tidligere kontaktet en lærer på Vorbasse skole, for at høre om man kunne få 8. klasse til at tage del i det,
som en del af undervisningen omkring medie. Vi har snakket om igen at tage kontakt til skolen, om
de ikke har mulighed for i det mindste at videresende til vorbasse.dk det som de også ellers ligger
på forældreintra. Skolen må også være interesseret i et aktiv lokalsamfund.
Vi kunne måske også tage kontakt til trænere i sportsforeningen, om at de lige får smidt et billede
og en lille tekst afsted til vorbasse@vorbasse.dk når der har været en præmie eller en god historie.
Vedr. reklame på vorbasse.dk, Inger Donslund foreslår at vi søger midler til hjælp for at komme
videre, der skal en om programmering til, for at komme videre.
Inger Donslund synes det er dejligt at vi er mange foreninger i Vorbasse, og der er tænkt på tak til
de 4 foreninger, der også arbejder på at øge bosætningen.
Formandens beretning er godkendt.

4.
5.
6.

7.

Regnskabet for Vorbasse Lokalrådet, fremlagt af Jette
Der var ingen indvendinger, regnskabet er godkendt.
Valget Jørn, Stine, Lars og Charlotte er på valg.
Alle 4 er genvalgt.
Suppleant
Benny Pedersen og Frits Kristensen har givet tilsagn om at være suppleant, Frits Kristensen er 1.
suppleant, valgt for 1 år.
Revisorer
HC og Søren Nielstrup er genvalgt.
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8.

Eventuelt
Jørn og Jette fandt de nye jakker frem til Vorbasses velkomstminister Kristian Schmidt og webmaster Inger Donslund. Der blev taget et billede heraf, der vil være at finde på vorbasse.dk
Inger Donslund foreslår at der lavet noget ved indgangene til Vorbasse, evt. et stort V i forårsløg
evt. noget portal i stål. Lokalrådet tager det med til møde.
Arne Spangfort Christensen gør opmærksom på mulighederne for at søge landdistrikspuljen for
midler, fristen er i næste uge, og ellers kommer der en mulighed igen i efteråret.

9.

Næste mødedato
Torsdag den 3. april kl. 19 hos Jette.
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