Formandens beretning d. 21. marts 2018
Endnu et år er gået og der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder i
lokalrådet.
Der er det sidste års tid udleveret 4 velkomstkurve til tilflyttere og det er
nok det mindste antal siden indførelsen af ordningen, men til gengæld
har vi en liste med 10 tilflytter adresser som afventer besøg af
velkomstministrene. Når jeg siger ministre i flertal er det fordi lokalrådet
har indgået aftale, med Jens Ole Svendsen om at indgå i et ministerteam
med Arne Andersen, der fremover skal dele velkomstkurvene ud.
Derudover skal det også nævnes at der på den seneste kommunale
udstykning på Gøglervej, er opført første nybygning på gaden. Lokalrådet
håber selvfølgelig at der kommer lidt mere gang i grundsalget således at
grundene på Gøglervej og Tribinivej kan blive solgt indenfor de
kommende år og vi kan få flere nye huse på udstykningerne.
Lokalrådet var i maj medarrangør af skovens dag i samarbejde med
Billund kommune. En dag hvor shelter området var centrum for
forskellige aktiviteter og guidede ture rundt på stierne i Jægerlund
plantage.
Senere på sommeren blev endnu et af lokalrådets nye tiltag indviet. Det
var hundeskoven i Jægerlund Plantage. Hundeskoven er nu en del af
aktivitetsområdet der de seneste år er etableret i Jægerlund Plantage, og
hvor der nu både er Hundeskov, Hjertesti og Shelterplads. Indtil videre ser
det ud til at området bliver flittigt benyttet af turister såvel som lokale
deriblandt er skolen en flittig bruger af området.
I efteråret var lokalrådet arrangør af et vælgermøde i forbindelse med
kommunalvalget den 21. november. Mødet var godt besøgt af både
interesserede borgere fra byen, samt kandidater fra de forskellige
opstillede partier.

Den 21. oktober blev Vorbasse genbrugsplads genåbnet efter at have
været lukket i næsten 2 måneder. Selvom genbrugspladsen stadig er
kommunal har lokalrådet i et vist omfang fået en del af ansvaret for
pladsen. Efter dialog møder med kommunens tekniske forvaltning og
Affald & Genbrug, omkring bemanding og opgaver på pladsen, gik
lokalrådet i gang med at finde frivillige. En opgave der til at starte med så
lidt uoverskuelig ud, men som hurtigt viste sig ikke at være så besværlig
som frygtet. Vort mål var i første omgang 16 genbrugsvejledere, men da
vi var igennem de forslag der var kommet på vores liste havde vi 23
tilkendegivelser om at blive genbrugsvejleder på genbrugspladsen.
Ordningen har nu fungeret i 5 måneder hvor genbrugspladsen har været
døgnåben og bemandet med frivillige genbrugsvejledere.
En anden kommunal ting som lokalrådet har været involveret i er
cykelstien mellem Vorbasse og Skjoldbjerg. Her var lokalrådene i Vorbasse
og Skjoldbjerg sidste år hurtigt ude med et lille udvalg der skulle gøde
jorden for etableringen af cykelstien. Vi må så tilstå at den kommunale
forvaltning var en smule hurtigere end vi havde turdet håbe, for i alle
tilfælde indkaldte kommunen lodsejerne til møde inden udvalget nåede
at komme ud af starthullerne. Til gengæld kan vi nu se at projektet er
igangsat og mon ikke der kan blive tale om en åbning af cykelstien en
gang hen over sommeren.
Samtidig skal det nævnes at der i sommers blev etableret en ny
kommunal busrute mellem Vorbasse og Billund efter pres fra både
lokalråd i Vorbasse og Skjoldbjerg.
Områdefornyelsen i Vorbasse vil jeg også nævne som en ting der har
lokalrådets bevågenhed. Her har koordinationsudvalget lavet et kæmpe
arbejde og forhåbentlig er vi snart der hvor vi kan begynde at se de første
små aftryk af flere års arbejde. Er meget sikker på at nogle af tingene vil
forandre Vorbasse på den ene eller anden måde og at det vil blive synligt

for både folk der kører igennem byen, men så sandelig også for os der bor
her.
Arbejdet med områdefornyelsen har affødt endnu et nyt tiltag som
lokalrådet er primus motor for. Der er nedsat en lille gruppe der arbejder
på at undersøge mulighederne for at etableret en investeringsforening
der kan opkøbe huse til sanering eller renovering. Dette for at undgå at vi
får disse ”øjebæer” der kun skæmmer i bybilledet.
En opfølger på områdefornyelsen er også på trapperne i form af en ny
udviklingsplan for Vorbasse. Den første udviklingsplan for Vorbasse er
lavet tilbage i 2009 og har i et stykke tid trængt til en opdatering og
revision. Udarbejdelsen er sket på baggrund af det arbejde forskellige
arbejdsgrupper har afleveret. Udviklingsplanen er i øvrigt til debat her i
aften på lokalrådet årsmøde og ligger desuden på vorbasse.dk, med en
opfordring til at borgere kan komme med forslag til ændringer, så vi kan
få lavet en fælles plan for Vorbasse.
Sidst men ikke mindst vil jeg også lige nævne at lokalrådets hjemmeside
vorbasse.dk er blevet international. Via midler fra Vorbasse fonden har vi
fået Jeremy Watts til at lave en engelsk oversættelse af en del af
vorbasse.dk. Den engelske oversættelse er mest minded på turister og
eventuelle tilflyttere.
Slutteligt skal der fra lokalrådet lyde en kæmpe tak til Inger og Jens Ole
for deres arbejde med at holde vorbasse.dk nyhedsopdateret – til Arne og
Bente for deres arbejde med at forberede og udlevere velkomstkurve - til
Emmy og Ester for arbejdet med at arrangere ture på hjertestierne samt
til koordinationsudvalget for arbejdet med områdefornyelsen af
Vorbasse.
Til sidst en stor tak til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer for Jeres
arbejdsindsats det seneste års tid og en speciel tak til Stine som har valgt
at stoppe i lokalrådet.

