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Lokalrådet har siden sidste årsmøde afholdt 7 bestyrelsesmøder samt afholdt et par 
møder med Billund kommunes tekniske forvaltning omkring fornyelsen af 
genbrugspladsen. 
 
På bosætningsfronten er der i det forgangne år udleveret 11 velkomstkurve. Af 
tilflytterne er der i år tale om flere udlændinge – en engelsk familie, et litauisk par, 
en Amerikaner og en Thai. Samtidig er der i år også tale om en del unge opvokset i 
Vorbasse der har valgt Vorbasse som fast base og modtaget velkomstkurven.  
Derudover har vi pt. flere nye tilflyttere på listen som velkomstminister Arne 
Andersen skal aflægge et besøg. 
Så alt i alt er lokalrådet tilfreds med at vi stadig kan holde velkomstministeren 
beskæftiget med at aflevere velkomstkurve og få beskrivelsen af hvem de nye 
tilflyttere er på vorbasse.dk 
Til gengæld står det sløjt til med salg af byggegrunde i Vorbasse. Der er dog håb for 
at det kan ændres fremover idet Billund kommune har byggemodnet 7 nye 
byggegrunde på Gøglervej og disse er allerede sat til salg.  
 
På sidste årsmøde kunne lokalrådet fortælle om arbejdet med at forsøge at etablere 
en lille shelterby med bålhytte i den kommunale fredsskov Jægerlund ved Bækkevej. 
Vi nåede, på trods af lidt finansielle vanskeligheder, i mål med projektet og kunne 
den 1. juli 2016 indvie pladsen med 4 shelters, en bålhytte og et muldtoilet. 
Desuden er der en vandhane på pladsen som Vorbasse Vandværk var så venlige at 
hjælpe med at få etableret og finansieret. 
For at benytte shelterne skal man booke overnatning via vorbasse.dk og indtil videre 
synes vi at der har været en fin belægning. 
Pladsen er basseret på at gæster selv sørger for at tage affald med sig idet der ikke 
er affaldsbeholdere på pladsen og dette har indtil videre fungeret nogenlunde fint. 
Vi fik i forbindelse med åbningen en aftale med krocket klubben om at holde opsyn 
med pladsen og for dette arbejde skal der lyde en meget stor tak.  
 
En sag der har fyldt en del i det sidste års tid i lokalrådet er Vorbasse genbrugsplads. 
Her har lokalrådet deltaget i mindst et par møder med folk fra kommunens tekniske 
forvaltning samt konsulentfirmaet World Pefect og desuden deltaget i et lille 
”borgermøde” en lørdag formiddag på genbrugspladsen.  



Her kunne brugerne af pladsen komme med gode råd og input til hvilke fraktioner 
pladsen i fremtiden kunne indeholde. 
Genbrugspladsen forventes i løbet af foråret at blive renoveret og en gang sidst på 
foråret/start sommer vil lokalrådet få overdraget ansvaret for bemandingen af 
pladsen.  
Vi skal derfor, når vi kender den nærmere dato for starten på den nye 
genbrugsplads, have fundet frivillige til at står for pladsen.  
 
I forbindelse med regeringens etablering af en pulje penge til bedre bredbånd i 
områder med dårlig dækning var Vorbasse Lokalråd meget hurtigt ude med at 
anbefale Billund kommune at få søgt af midlerne. Midler blev også søgt til 2 af de 
dårligst dækkede områder i Vorbasse, men desværre fik ingen af Vorbasse 
projekterne del i nogen af pengene.  
Stor var så glæden da det her først på året blev bekendtgjort at begge Vorbasse 
projekter nu har fået tildelt penge fra en nyetableret bredbåndspulje hos Syd Energi 
i Esbjerg med baggrund i de ansøgninger der blev lavet til den statslige pulje. 
 
I samarbejde mellem lokalråd og turisme aktørerne i Vorbasse og omegn blev der i 
foråret udarbejdet en pjece til turister der informerer om madsteder og aktiviteter i 
Vorbasse. Endvidere blev der arrangeret kørsel med hestevogn ud i naturen og på 
gårdbesøg. 
Succesen har været så stor at det gentages igen her til sommer. 
 
Mobilitet er også et område der har fyldt en del i det forgangne års arbejde. 
Startende med en konsulent hyret af Billund kommune der skulle finde nye veje til 
at gøre mobiliteten bedre i landområderne og her var busser ikke en del af temaet. 
Udkommet af arbejdet har vi endnu ikke set konkretiseret i noget brugbart.  
Til gengæld har busser så været en del af lokalrådets arbejde her på det seneste.  
Først i forbindelse med forslag om at nedlægge rute 284 og omlægge 2 andre ruter 
resulterende i at skoleelever i Skjoldbjerg skulle køre over Hejnsvig og her skifte til 
anden bus for at komme i Skole i Vorbasse og så for øvrigt samme vej hjem.   
Senest er det så omkring den nye busrute fra Vorbasse til Billund lokalrådet har 
været høringsberettiget og afgivet høringssvar. 
 
Under mobilitet hører som bekendt også cykelstier. Her troede vi egentlig i første 
omgang at vi via Preben Hviid Larsens forarbejde kunne komme videre i arbejdet 
med at etablere en cykelsti til Gyttegård via det gamle jernbane tracé. Men her er 
arbejdet desværre stødt ind i forhindringer i form af lodsejere der ikke synes så godt 
om ideen.  



Da så chancen for at der fra kommunalt hold var velvillige toner for at etablere en 
cykelsti fra Vorbasse til Skjoldbjerg bød sig, fik lokalrådet hurtigt stablet et 
samarbejde med Skjoldbjerg lokalråd på benene. Det har helt konkret resulteret i at 
Vorbasse og Skjoldbjerg lokalråd har etableret et cykelsti udvalg bestående af Frits 
Kristensen og Henrik Andersen. De skal i samarbejde med Billund kommunes 
tekniske forvaltning kontakte lodsejerne på strækningen og forhåbentlig gøde 
jorden, således at cykelstien kan påbegyndes i 2017. 
 
Der skal også lige falde et par ord omkring byens helt store fællesprojekt, nemlig 
områdefornyelsen eller byfornyelsen som det også kaldes.  
Selvom det ikke er lokalrådet der driver det, men derimod koordinationsudvalget, er 
lokalrådet stadig en del af det i form af at ejerskabet overfor Billund kommune men 
også med 3 repræsentanter i udvalget. 
Nu er alle formelle detaljer i forhold til Transport-, bygnings- og boligministeriet 
godkendt og arbejdet kan nu rigtigt gå i gang.  
Arbejdsgrupper er allerede i arbejdstøjet og forhåbentlig begynder nogle af tiltagene 
at tage form således at der kan begynde at tegne sig et billede af hvad der kommer 
til at ske rundt omkring i byen over de kommende år. 
Her kan jeg i øvrigt lige nævnte at der i løbet af 2016 er afholdt 2 borgermøder i 
forbindelse med områdefornyelsesprogrammet. 
 
Slutteligt skal jeg selvfølgelig også nævne lokalrådets hjemmeside vorbasse.dk. 
Vi fik i foråret prissat de 3 forskellige valgmuligheder der er for at reklamere på 
hjemmesiden i håb om at de lokale forretningsdrivende ville bakke op om tiltaget og 
selvfølgelig også for at få en indtægtskilde til nogle af de tiltag som lokalrådet tager.  
Pt. kan vi dog konstatere at der kun er 3 der betaler for reklame på siden, så her er 
der helt sikkert et område der skal dyrkes noget mere. 
Vorbasse.dk har endvidere her i efteråret fået endnu en redaktør i form af 
pensioneret skoleinspektør Jens Ole Svendsen.  
Med Jens Ole som ny redaktør håber vi at kunne aflaste Inger Donslund, der i 
efterhånden en hel del år har været ene om at drive hjemmesiden. 
 
Til sidst lige et par ord omkring de sidste nye tiltag som lokalrådet vil tage initiativ 
omkring i det næste års tid. 
Vi har besluttet at arbejde for at få etableret en hundeskov ude ved shelter pladsen. 
Tilsagn om tilladelse er givet fra kommunal side og dernæst mangler der bare den 
finansielle del. Her håber vi at kommunens landdistriktspulje kan bidrage med den 
største del af beløbet. 



En anden ting som lokalrådet har sat sig for at tage initiativ til er en 
investeringsforening. Formålet hermed skal være at opkøbe og sanere boliger i 
Vorbasse. Her skal vi først have undersøgt hvad der er af muligheder for at få en 
sådan forening stablet på benene. Dernæst er det vigtigt at vi kan finde en eller 
anden form for finansiering. Det være sig i form af folkeaktier, donationer eller via 
fonds ansøgninger. 
 
Som en allersidste ting skal jeg lige nævne at lokalrådet er blevet kontaktet af 
Billund kommune med henblik på at være behjælpelig med at arrangere ”skovens 
dag” i Billund kommune. Dagen er landsdækkende og finder sted søndag den 7. maj 
i området ved shelterne og kommune skoven.  
 
Ikke og forglemme skal jeg til sidst sige en tak til Inger for hendes store arbejde med 
Vorbasse.dk. og samtidig byde Jens Ole velkommen som nyt medlem af redaktionen. 
 
Tak til Bente og Arne for arbejdet med henholdsvis kurve til tilflytterne og arbejdet 
med at aflevere kurvene og skrive fyldigt referat fra møderne med de nye tilflyttere.  
 
En tak til hjertesti udvalget – Emmy og Ester for deres arbejde med at arrangere 
traveture på byens hjertestier.   
 
Også tak for samarbejdet til de fire foreninger og koordinationsudvalget. Her er 
koordinationsudvalget nu for alvor er kommet i gang med arbejdet og det bliver 
spændende at følge det næste års tid. 
 
Til sidst tak til alle medlemmerne i lokalrådets bestyrelse for jeres indsats i året der 
er gået.  
 
 


