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Formandens Beretning d. 23. august 2021 

 

Et år og to måneder er nu gået siden sidste årsmøde og vi kan vidst roligt 

sige at det ikke har været det vi kan kalde et normalt år.  

Coronaen har desværre lagt sine forhindringer for den normale aktivitet 

og det at årsmødet er rykket så langt som til august er en af 

konsekvenserne af de forsamlings restriktioner vi har været underlagt i de 

sidste 14 måneder. 

Forhåbentligt kan vi se frem til at det næste år bliver bare lidt mere 

normalt hvad angår mødeaktivitet og at foreningslivet kan vende tilbage 

til normalen. 

 

Lokalrådet har tidligere på året opfordret lokalområdets foreninger til at 

lave klynge generalforsamlinger således at flere på hinanden følgende 

generalforsamlinger afholdes samme aften.  

Pt. har det ikke været noget som foreningerne har taget til sig, og derfor 

tænkte vi i Lokalrådet at der var en mulighed nu hvor Den Dynamiske 

Landsby havde annonceret deres generalforsamling i aften kl. 19.00. 

Vi håber derfor at dette kan være med til at vise vejen for at afholde flere 

generalforsamlinger samlet og samtidig forhåbentlig gøre at flere møder 

op til dem. 

 

Lokalrådets aktiviteter har, som tidligere nævnt, også været mere 

begrænsede af coronaens indtog i Danmark. 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og udleveret 21 velkomstkurve til 

tilflyttere siden sidste årsmøde.  
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Der er yderligere 13 på velkomstlisten, så vore velkomstministre bliver 

ikke arbejdsløse lige foreløbig. Dertil skal det også nævnes at deres 

arbejde i allerhøjeste grad har været besværliggjort af corona 

restriktionerne, så bare det at der er udleveret 21 kurve er en meget stor 

præstation. 

I 2021 har Billund kommune udstykket 11 nye byggegrunde på Gøglervej 

og 3 af grundene i udstykningen blev allerede solgt først på året. Der er 

nu kun 9 kommunale byggegrunde tilbage i Vorbasse og 3 i Skjoldbjerg, 

og pt. er der gang i byggeriet af 3 nye huse på Gøglervej og Dalagervej. 

Alt i alt en positiv udvikling som viser at Vorbasse stadig har noget at byde 

på og hvor der er en tro på fremtiden for området. 

 

I Vorbasse har der i efterhånden flere år været arbejdet på et 

byfornyelsesprojekt, hvor Aksen mellem Skole og Fritidscenter og 

parkeringspladsen mellem Prikken og Vorbasse kro var primære 

projekter.  

På Aksen er der i årets løb blevet etableret et stort sandområde hvor der 

bl.a. kan spilles håndbold og beach-volleyball og derudover er de 2 

legeredskaber Den Poetiske skov og klatrebanen endelig færdiggjort. 

Senere i år forventer vi at et nyt outdoor fitness anlæg samt en 60 meter 

løbebane kan tages i brug på Aksen. 

En kunstgræs fodboldbane på Aksen er også på tegnebrættet, men her 

pågår der stadig kommunale undersøgelser omkring finansiering af drift 

og påvirkning af miljø. 

Byens nye torv mellem Prikken og Kroen, har efterhånden været en noget 

langtrukken affære. For 2 år siden var man mere eller mindre klar til at gå 

i gang med projektet. Her 2 år senere er vi nu nået dertil hvor vi har et 
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lille håb om at de seneste justeringer af vejforløbet på Vestergade kan 

godkendes af Vejdirektoratet, således at projektet kan igangsættes og 

færdiggøres. Mit bedste bud vil være at gravemaskinerne kan komme i 

gang til næste forår, så torvet kan stå færdigt før næste års Vorbasse 

Marked. 

Nyt omkring projektet vil blive kommunikeret via vorbasse.dk. 

 

Genbrugspladsen i Vorbasse er også et af Lokalrådets ansvarsområder og 

her er der også i det forgangne år sket ændringer. 

De væsentligste er at der nu er lagt asfalt hele vejen ned til pladsen, samt 

at der er opsat adgangskontrol til pladsen og samtidig indført 

åbningstider der svarer til åbningstiderne på pladserne i Grindsted og 

Billund.  

Med indførelsen af adgangskontrol er der nu lukket for adgang fra folk 

uden for Billund Kommune, og med indførelsen af ensartede lukketider vil 

pladsen i Vorbasse ikke blive belastet af affald fra andre byer med 

baggrund i at pladserne i Billund og Grindsted er lukkede.  

Hvad angår sortering af affald så er der stadig plads til forbedringer 

hvilket også er offentliggjort på vorbasse.dk. Håbet er at det vil forbedres 

over tid og evt. via kampagner for hvordan vi kan gøre det bedre. En 

opfordring herom er i alle tilfælde videregivet til det kommunale Affald & 

Genbrug. 

Der er i dag 15 frivillige som er genbrugsvejledere på pladsen, og skal 

hilse og sige at vi altid har plads til nye medlemmer af teamet. 
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Efter at have nævnt genbrugspladsen, som jo hører ind under den Grønne 

Dagsorden der er aktuelt i dagens Danmark, så vil jeg også nævne et 

andet område som Lokalrådet er involveret i og i dialog omkring.  

Fra kommunal side har vi fået en henvendelse omkring fossilfri varme i 

Vorbasse, idet byens huse hovedsageligt er opvarmet med naturgas. 

Vorbasse Lokalråd forventes derfor at være vært for et borgermøde i 

Fritidscentret i løbet af efteråret, hvor der vil blive mulighed for at høre 

mere om et par af de løsninger som kunne tænkes at blive en mulighed 

for en central varme løsning. 

Så snart mødedato er fastlagt vil det blive publiceret på vorbasse.dk. 

På lokalrådets shelter plads fik vi sidste år opsat bomme, for at forhindre 

biler i at køre i området og det har tilsyneladende virket.  

Til gengæld var der på et tidspunkt i foråret nogle som havde været lidt 

for kække og havde malet på stenovnen og i madpakke-hytten. 

Gerningsmændene blev i samarbejde med skolen fundet og sendt ned for 

at udbedre skaderne. 

Dette bringer mig til at nævne at noget af det sidste nye som Lokalrådet 

har været involveret i er at der er sat nogle skilte op rundt omkring på 

forskellige hygge pladser i byen.  

Skiltene er sat som en vejledning til, specielt unge mennesker, omkring 

hvad der forventes af dem når man opholder sig på en af byens 

hyggepladser. Det være sig i form af at man rydder op efter sig og IKKE 

hører højt musik musik efter kl. 23.00. 

Baggrunden for at skiltene er sat op er via en henvendelse fra Skolens 

Pedel, Fritidscenterets Leder og Vorbasse Camping. 
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Initiativet er taget med baggrund i flere episoder hen over sommeren 

hvor der har været larm og musik meget sent om aftenen og dagen efter 

har det flydt med affald, der hvor den improviserede fest har været 

afholdt.   

Lokalrådet og initiativtagerne ønsker på ingen måde at forhindre nogen i 

at samles på nogen af de steder hvor der eksempelvis er bord-bænke sæt 

og hvor tilfældigheder gør at man samles. Vorbasse skal helst være et 

sted for alle aldre og hvor det også er muligt at lave en lille improviseret 

fest. 

Men vi er også nødt til at have respekt for at de folk der bor i byen eller 

Camping pladsens gæster, skal kunne få deres nattesøvn og at 

”festpladsen” ikke er et sted hvor andre kan komme til skade pga. 

eksempelvis glasskår og i øvrigt er efterladt med forventning om at der 

kommer nogle andre og rydder op. 

Så hermed en opfordring til at vi alle står sammen om at Vorbasse skal 

være et godt sted for alle aldre, og at vi står sammen om at tage fat i de 

mennesker der ikke overholder de fælles spilleregler.  

For kun af den vej kan vi værne om alle de steder og ting vi har, og 

samtidig sikre at der også fremover er nogle der gider at tage initiativ til 

at udvikle på tingene. 

 

Slutteligt vil jeg også nævne at det pilot-projekt omkring erhverv i 

landsbyerne som Lokalrådet tidligere var involveret i og som mundede ud 

i stiftelsen af foreningen Kilden, afholder info-møde tirsdag den 28. 

september kl. 19.00 i Fritidscentret. 

Så hermed en opfordring til at møde op og bakke op om projektet. 
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Sidst men ikke mindst skal der herfra lyde en tak til Jens Ole, Jens 

Christian og Bente for arbejdet med at gøre velkomstkurve klar samt at 

dele dem ud til tilflytterne. Et arbejde der i et corona år til tider har været 

næsten helt umuliggjort. Der skal også lyde en tak til Inger for hendes 

utrættelige arbejde med at holde vorbasse.dk opdateret og aktuel for 

læserne. Ester og Emmy skal heller ikke glemmes som ansvarlige for de 

lokale hjertestier, så også her fra en tak til dem.  

Endelig en tak til koordinationsudvalget for stadig at hænge i, til trods for 

en del modgang igennem de seneste par år. Håber der stadig er energi til 

vi kan få afsluttet de projekter der har været alt for lang tid undervejs. 

Til allersidst en tak til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer for Jeres indsats 

igennem de sidste 14 måneder. 

 

Som en sidste ting vil jeg lige nævne at til lokalrådets årsmøde sidste år 

uddelte Foreningen Den Dynamiske Landsby og Vorbasse Lokalråd en pris 

for ”godt og smukt byggeri” til ejerne af Østergade 50. 

I 2021 har der været indstillet 5 huse til prisen og dette vil Niels 

Graversen fortælle lidt mere om senere.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


