
Referat fra Vorbasse Lokalråds generalforsamling, tirsdag den 8. marts 2016 

Formand Jørn Poulsen, byder velkommen. 

Årsmødets dagsorden 

•    Valg af dirigent 

Frits Kristensen blev foreslået, og valgt enstemmigt. 

•    Valg af stemmetællere 

Ester Thisgaard og Ejgil Christensen blev foreslået, og valgt enstemmigt. 

Frits konstatere at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beder formand for Vorbasse Lokalråd 

at gå videre med næste punkt på dagsordenen. 

•    Lokalrådets beretning for det forløbne år 

Formandens beretning d. 8. marts 2016 

Lokalrådet har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder samt et par møder med de øvrige foreninger 
under den samlede betegnelse ”De fem foreninger”.  
  
Lokalrådet har derudover haft et dialogmøde med Landdistriktskonsulent Malene Brandt Winther, 
hvor vi har afrapporteret om hvad lokalrådet har arbejdet med det sidste års tid og hvad vi 
forventer at arbejde med det kommende år. Dialogmødet er i øvrigt affødt af den nye 
landdistriktspolitik som blev vedtaget af byrådet i 2015. 
 
På bosætningsfronten er der i det forgangne år udleveret 10 velkomstkurve. 
Derudover har vi pt. 5 nye tilflyttere til i kikkerten, som skal besøges. 
 
Lokalrådet fik jo desværre her til nytår den triste besked om at lokalrådets velkomstminister var 
blevet alvorlig syg og at vi derfor måtte ud og finde en vikar for Kristian Schmidt.  
Vi har nu fået lavet en aftale med Arne Andersen, der er tidligere medlem af lokalrådet, om at tage 
over i en periode og han har allerede foretaget sit første besøg som velkomstminister. 
 
Alt i alt kan lokalrådet kun være tilfredse med antallet af afleverede velkomstkurve og når vi så 
dertil kan tillægge at vi i Vorbasse har fået en befolkningstilvækst på 44 beboere kan vi godt sige at 
det går godt i Vorbasse. Befolkningstilvæksten affødte i øvrigt henvendelse fra TVSyd, der var 
vældig interesserede i at høre hvad der var sket i Vorbasse siden byen havde fået så mange nye 
beboere. 
 
Mht. til salg af byggegrunde i Vorbasse står det stadig meget trægt til. Det til trods er lokalrådets 
bønner blevet hørt og byrådet har nu besluttet at sætte gang i byggemodningen af Gøglervej, hvor 
der vil komme 7 attraktive byggegrunde. 
 



I foråret 2015 afventede Lokalrådet og de øvrige 4 foreninger i sammenarbejdet kaldet ”de 5 
foreninger” på om Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter havde bevilget Billund kommune 
penge til områdefornyelsen i Vorbasse. Foråret gik og det blev slutningen af maj og der var stadig 
ikke kommet nogen afgørelse og så blev der pludselig udskrevet valg til folketinget. Så vidste vi 
godt, at nu, kom der ikke nogen udmeldinger før efter valget og det viste sig også at holde stik. Vi 
skulle faktisk vente til efter sommerferien før der blev meldt noget ud. 
Heldigvis kom udmeldingen lige i tide til at byrådet i deres budgetforhandlinger kunne tage stilling 
til om kommunen var villig til at bevilge det dobbelte beløb af staten. I alt en bevilling på knap 5,8 
millioner kr. til Vorbasse fra stat og kommune. 
 
Sidenhen er der afholdt et par møder mellem ”de 5 foreningers” koordinationsudvalg og Billund 
kommune omkring det videre forløb med at komme i gang med områdefornyelsen.  
Næste skridt er et borgermøde den 17. marts i Vorbasse Fritidscenter, hvor vi kun kan opfordre 
byens borgere til at møde op. Her er der nemlig mulighed for at komme med input til hvilke ting 
der skal arbejdes med for at ændre på bybilledet i Vorbasse. Mødet følges op med nyt 
borgermøde den 25. april.  
Til begge møder kan lokalrådet kun opfordre alle borgere til at møde op og husk nu at tage naboen 
og genboen med. På den måde sikrer vi at der bakkes op om projektet og får så mange engageret 
som muligt.  
 
Lokalrådets hjemmeside vorbasse.dk er i det forgangne år blevet opdateret og har fået nyt layout. 
Et projekt, hvor lokalrådet fik midler fra Landdistriktspuljen til at få professionel hjælp med 
opdateringen.  
 
I august måned havde lokalrådets hjertesti udvalg arrangeret stor åbnings ceremoni af den nye 
hjertesti i kommune skoven ved Bækkevej. En dag med højt solskin, taler og over 100 fremmødte 
til at indvie hjertestien.  
Efter rundtur og fortælling i skoven var der mad og drikke til de fremmødte. 
Hjertestien er blevet til i et tæt samarbejde mellem hjertesti udvalgets 2 medlemmer Emmy 
Schmidt og Ester Thisgaard og kommune og er et samarbejde der fra kommunal side omtales som 
forbilledligt.  
 
I kølvandet på åbningen af hjertestien ved Bækkevej og området omkring søen opstod snakken om 
at etablere nogle shelters, således at overnatning ved søen var mulig. Hurtigt så lokalrådet det 
som en mulighed og Ole Gram og Stine Høgholt blev udpeget til at undersøge mulighederne. Et 
projekt med shelters, bålhytte, toilet og vand blev stablet på benene og midler til etablering blev 
søgt. Efter lidt modvind omkring lokalrådets ansøgning om midler fra Landdistriktspuljen troede vi 
egentlig at vi var så godt som i mål, men vi skulle her i sidste uge blive klogere. Midlerne vi havde 
søgt fra LAG blev reduceret til halvdelen af det søgte, så pt. er vi i gang med at undersøge, hvilke 
muligheder vi har for at få realiseret hele projektet. 
 
En henvendelse til lokalrådet fra Preben Hviid Larsen om at måtte afsøge mulighederne for 
etablering af en cykelsti til Hejnsvig eller rettere Gyttegård via det gamle jernbane trace er måske 
også på vej i det nye år. Preben har gødet jorden til forbindelsen og fra kommunal side kigges der i 
alle tilfælde på muligheden og på om der er midler til at etablere forbindelsen.  



 
Et førstehjælps kursus for 2 af lokalrådets medlemmer, resulterede i det forgangne år i at 
lokalrådet fik mulighed for at afholde et førstehjælpskursus i Vorbasse Fritidscenter for 
interesserede borgere.  
Kurset havde deltagelse af 10 borgere der nu har kursusbevis for deres kundskaber. Som arrangør 
af kurset modtog lokalrådet en hjertestarter som sættes op på Sognehuset i Kirkegade.  
 
Til sidst vil jeg sige tak til Inger for hendes utrættelige arbejde med at holde Vorbasse.dk. 
opdateret og levende. 
 
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. Også en tak til Arne 
Andersen for at træde til som vikar for Kristian. 
 
Endvidere tak til hjertesti udvalget – Emmy og Ester for deres arbejde med specielt den nye 
hjertesti og åbnings arrangementet men selvfølgelig også de aktiviteter de arrangerer på de øvrige 
hjertestier.   
 
Også tak for samarbejdet til de fire foreninger og koordinationsudvalget der arbejder med 
udvikling i Vorbasse, samt tak til alle medlemmerne i lokalrådets bestyrelse for jeres indsats i året 
der er gået.  
 
En speciel tak til Lars, der nu har valgt at træde ud af bestyrelsen for at give plads til en ny. 
 
Slutteligt et stort håb om at byens velkomstminister Kristian Schmidt kommer sig oven på sit 
sygdomsforløb og forhåbentlig kan vende tilbage til sit ministerium. 
 
 

Bente Bene supplere, at der allerede er delt 4 kurve ud i år. 

Eigil Christensen spørg om flygtninge er talt med i det samlet befolkningstal. Jørn svarer, at det er 

det. 

Beretningen godkendes. 

Frits beder kasseren Charlotte Fyhn Milland i Vorbasse Lokalråd, at fremlægge regnskabet 

•    Lokalrådets regnskab for det forløbne år 

Charlotte fortæller lidt om regnskabsposterne ud fra allrede omdelt regnskab, samt fortæller, at 

der i årets løb er oprettet CVR nr.. 

Eigil spørg ind til udgiften lokalrådet har til velkomstkurven, Charlotte fortæller, at det er udgiften 

for selve kurven, som købes at de lokale pileflet-piger. Spørgsmålet giver anledning til en videre 



snak om velkomstkurven, hvor Frits Spørg om Arne Andersen, der vikariere for Kristian, som 

velkomstminister også skriver teksten til vorbasse.dk og det gør han fortæller Jørn. 

Stine Høgholt tilføjer, at vi i årets løb har ændret reglerne til hvornår man er berettiget en 

velkomstkurv. De nye regler kan ses på vorbasse.dk.  

Ole Gram supplerer, at velkomstkurven har fyldt meget i bestyrelsesarbejdet og at det nu er udlagt 

til et underudvalg til Lars Okholm og Bente Bene. 

Lokalrådets regnskab, som i forvejen er godkendt og underskrevet af lokalrådets revisorer Søren 

Nielstrup og H.C. Christensen - bliver godkendt.  

 •    Indkomne forslag  

Ole Gram fremlægger forslag til ændring af lokalrådets vedtægter 

Fortæller yderligere, at der i de gamle vedtægter er mange gentagelser, de er nu udryddet 

sammen med redaktionelle rettelser. Vorbasse lokalråd, skal nu stille med 2 repræsentanter i 

stedet for 1 til landdistrikt rådet i Billund kommune. Tekstændring: i stedet for at skrive at 

Vorbasse Lokalråd består af 7 repræsentanter bosiddende i Vorbasse og omegn, er frasen 

Vorbasse og omegn ændret til Vorbasse sogn. Der vælges kun 2 suppleanter og ikke 3 som der står 

i de gamle vedtægter. Det er tilføjet, at der ud over annoncering i lokalavis for årsmødet, også skal 

være opslag på vorbasse.dk.   

Charlotte spørg om det evt. skulle rettes til, at der kun skulle annonceres på vorbasse.dk - Dette 

bliver vendt, de fremmødte mener, at der stadig er nogen der ser det i ugeavisen. Frits spørg om 

det evt. kunne hede 6623 i stedet for sogn. - Dette bliver vendt, men da Skjoldbjerg har deres eget 

lokalråd og de også har postnummer 6623, kan dette ikke lade sig gøre. 

Vedtægtsændringerne bliver enstemmigt godkendt, Ole slutter af med at sige, at samtidig med at 

vedtægterne bliver lagt på hjemmesiden, bliver hjemmesiden og gået efter og ændret. 

 

•    Valg af medlemmer til lokalrådet 

På valg er: 

Jørn Poulsen – som modtager genvalg 

Stine Høgholt – som modtager genvalg 

Charlotte Fyhn Milland – som modtager genvalg 

Lars Okholm – som ikke genopstiller 

Der skal altså findes en ny repræsentant. 



Frits Kristensen bliver foreslået, han vil gerne være repræsentant og bliver enstemmigt valgt uden 

afstemning. 

Bestyrelsen bliver konstitueret ved næste møde. 

 

•    Valg af suppleanter 

1 suppleant bliver forestået og accepteret 

Bente Bene 

2 suppleant bliver foreslået og accepteret 

Eigil Christensen 

 

•    Valg af revisor 

Søren Nielstup og H.C. Christensen har accepteret genvalg på forhånd. 

 

•    Eventuelt 

Løst og fast bliver vendt, og herunder kan nævnes: 

Jørn fortæller, at der har været rigtig meget god omtale om Vorbasse, vedr. den nye grønne 

hjertesti. 

Ole fortæller, at der kører et turismeprojekt, som der ikke gav så meget afkast, i samarbejde med 

landdistriktsrådet, i stedet har der været et lokalmøde med de lokale turist udbyder, som virkede 

rigtig godt. 

Projekt shelters ved den grønne hjertesti blev vendt, hvor Ejgil spørger om der i forbindelse med 

shelters kan kikkes på, at der er meget overflade vand i perioder. 

Lars siger tak for samarbejdet og ønsker Frits god fornøjelse med det fremtidige 

bestyrelsesarbejde. 

 


