Formandens beretning d. 27. marts 2019
Endnu et år er gået og der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder i
lokalrådet.
Det sidste års tid har på bosætningsfronten, været et rigtig godt år, når vi
kigger på antallet af udleverede velkomstkurve.
Der er udleveret hele 23 kurve i 6623 Vorbasse området, hvilket må siges
at være rigtig godt gået af Ministrene i Velkomstministeriet og der er
stadig arbejde til dem, da listen med tilflyttere endnu ikke er udtømt.
Nævnte i sidste års beretning at der var opført den første nybygning på
den nyeste kommunale udstykning på Gøglervej. Her er der det seneste
års tid kommet 2 nye huse til, som stadig er under opførelse.
Der er endvidere støbt fundament til et tredje hus på Tribinivej og solgt
yderligere 2 byggegrunde på samme vej.
De 2 sidste byggegrunde på udstykningerne på Dalagervej og Tribinivej er
pt. reserverede, så her kan vi jo håbe på yderligere nybyggeri, og skulle
grundene blive solgt, er vi i den situation at der kun vil være 4 kommunale
byggegrunde tilbage i Vorbasse, beliggende på Gøglervej.
Så lokalrådet vil selvfølgelig følge udviklingen tæt, og kommer vi i den
situation hvor der kun er 4 byggegrunde tilbage, vil vi selvfølgelig i dialog
med Billund Kommune omkring behovet for udstykning af nye
byggegrunde i Vorbasse.
Som en opfølgning på bosætningsfronten, havde lokalrådet og
bosætningsudvalget besøg af den nye Bosætningskoordinator og den nye
Landdistriktskoordinator i sidste uge.
Her var de på en guidet tur rundt i Vorbasse hvor de ved selvsyn kunne se
hvad Vorbasse har at byde på i form af boligområder, byggegrunde,
servicefaciliteter, skole og fritidscenter med mere. Vi havde en rigtig god

dialog med dem og er sikker på at de fik et godt indtryk af Vorbasse og
tog hjem med ny viden om byen.

En anden ting som gerne skulle komme til at fremtidssikre Vorbasse er
det store arbejde der er lagt i projekt områdefornyelse.
Her skal Koordineringsudvalgets arbejde snart begynde at vise de første
synlige resultater i bybilledet.
Anlæggelse af skolens multibane og Tennisklubbens Padeltennis bane vil
være de første synlige tiltag som påbegyndes i foråret.
Hen over sommeren forventes øvrige anlægsprojekter i forbindelse med
områdefornyelsen at kunne ses i bybilledet - håbet er at de er afsluttet
sidst på året.

Lokalrådets shelter plads og hundeskov ser ud til at blive pænt besøgt
hvilket bl.a. kan ses på forbruget af brænde.
På grund af det store forbrug vil vi som tiltag indføre betaling for brug af
brænde på pladsen, for at mindske lokalrådets omkostninger.
Et andet tiltag som vi har været nødsaget til at foranstalte er opsætning af
bom på stien ned til pladsen, på grund af kørsel med biler på stien ind til
pladsen. Bom forventes opsat inden for kort tid og er finansieret af
kommunens Borger idèkasse.

Lokalrådets ansvarsområde blev i efteråret 2017 udvidet til også at
omfatte bemanding af Vorbasse Genbrugsplads 4 timer om ugen.
Et team på 20 mænd og 2 kvinder er frivillige genbrugsvejledere på skift
på pladsen 3 dage om ugen.

I efteråret 2018 blev et opråb om bedre sortering annonceret på
vorbasse.dk efter at det kunne konstateres at der var plads til
forbedringer på en række områder.
Desværre valgte Affald & Genbrug sidst på året helt at fjerne containeren
til Mursten og Tegl på grund af for mange fejlsorteringer, samt at opsætte
video overvågning i samme forbindelse.
Så kører man nu på genbrugspladsen og aflevere fraktioner som ikke må
afleveres i Vorbasse, er det med stor risiko for at blive ringet op af Affald
& Genbrug, med besked om at afhente affaldet igen, og få det afleveret
på pladsen i enten Billund eller Grindsted.

Et andet projekt som lokalrådet i løbet af 2018 fik henvendelse omkring
var et pilotprojekt om nye erhverv i landsbyerne.
Projektet hedder i daglig tale Den Moderne Landsby og er et projekt hvor
en gruppe af Vorbasse borgere arbejder med udvikling af et par
erhvervsprojekter.
Ole Gram er projektets kontaktperson og håbet med projektet er
økonomisk og befolkningsmæssig udvikling i Vorbasse.
Bag projektet står Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet.

Den 12. oktober 2018 blev den længe ønskede cykelsti mellem
Skjoldbjerg og Vorbasse indviet af formanden for Teknik & Miljø – Per
Nyhus.
Borgere fra Skjoldbjerg og Vorbasse samt skoleelever fra 4-6. klasse
mødte frem til indvielsen som blev afholdt fra kl. 09.30 fredag inden
skolernes efterårsferie.

Men eftersom at beskeden om den kommunale indvielse kom meget sent
og var tilrettelagt på et dårligt tidspunkt for mange borgere, har
lokalrådene i Skjoldbjerg og Vorbasse sammen besluttet at der foretages
endnu en indvielse lørdag den 25. maj 2019.
Der er nedsat et udvalg der består af 4 personer fra henholdsvis
Skjoldbjerg og Vorbasse, som arbejder ihærdigt på at indvielsen skal blive
en festdag.
I samme forbindelse skal det også nævnes at der i 2018 blev anlagt endnu
et stykke cykelsti i Vorbasse - fra Bakkevej langs den gamle fodboldbane
og frem til skolen.

På sidste års årsmøde var Vorbasses Udviklingsplan 2,0 til debat og
planen er nu afsluttet og ligger på vorbasse.dk.
Jeg vil derfor gerne opfordre alle som på en eller anden måde er
interesseret i at finde ud af hvad Vorbasse er for en størrelse og hvad der
ligger af visioner for udvikling af byen, til at kigge forbi vorbasse.dk og
læse udviklingsplanen.

Til sidst vil jeg nævne lokalrådets fantastiske hjemmeside vorbasse.dk.
Her skal opfordringen til Vorbasses erhvervsliv være, at der stadig er
mulighed for at reklamere på hjemmesiden der bliver læst af mange
lokale borgere.

Slutteligt skal der fra lokalrådet lyde en stor tak til Inger og Jens Ole for
deres arbejde med altid at holde vorbasse.dk opdateret med nyheder fra
6623 Vorbasse.

En stor tak til medlemmerne i Velkomstministeriet, Jens Ole og Bente
samt den nyudnævnte Minister Jens Christian for deres arbejde med at
forberede og udlevere velkomstkurve samt udarbejde tekst og billeder til
hjemmesiden.
Der skal også lyde en stor tak til Emmy og Ester for arbejdet med at
arrangere ture på hjertestierne samt deltagelse i arbejdet med at
arrangere indvielsen af cykelstien fra Skjoldbjerg til Vorbasse.
Derudover en stor tak til koordinationsudvalget for arbejdet med
områdefornyelsen i Vorbasse.
Til sidst en stor tak til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer for Jeres
arbejdsindsats det seneste års tid.
Til allersidst vil jeg også gerne lige nævne at 2018 var året hvor vi
desværre tog afsked med byens første Velkomstminister Kristian Schmidt.
En meget afholdt minister, hvis arbejde som repræsentant for lokalrådet
og Vorbasse altid vil blive husket og værdsat.

