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Formandens Beretning d. 1. marts 2022 

 

Efter 2 år med corona er vi nu igen i tidsvinduet hvor lokalrådets årsmøde 

skal afholdes ifølge vore vedtægter.  

Der er kun gået godt og vel 6 måneder siden sidste årsmøde og derfor har 

aktivitetsniveauet selvfølgelig ikke været så stort. En kort tidsperiode som 

også har været præget af corona nedlukning og stor smitte i lokal 

området. 

Som til sidste årsmøde, er håbet stadig at vi nu kan se lys for enden af 

tunnellen og at specielt foreningslivet kan komme tilbage til normalen 

samt at vi i 2022 kan vende tilbage til traditionen med Vorbasse Marked i 

byen i uge 29. 

Som sidste år afholdes Lokalrådets Årsmøde sammen med Den 

Dynamiske Landsbys Generalforsamling i håbet om at flere har mulighed 

for at komme til begge foreningers årsmøde og generalforsamling. 

Derved reduceres antallet af aftener med generalforsamlinger og 

årsmøder. 

Håbet er stadig at dette kan give inspiration til andre foreninger om at 

afholde generalforsamlinger eller årsmøder sammen. 

 

Nu til lidt om lokalrådets aktiviteter: 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder og udleveret 15 velkomstkurve til 

tilflyttere siden sidste årsmøde. Der er yderligere 15 på velkomstlisten, så 

2022 bliver igen et travlt år for vore velkomstministre, Jens Ole og Jens 

Christian. Bente kan også se frem til en travl tid med at få pakket 

velkomstkurvene. 
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Vorbasse har også i 2021 set ud til at være et attraktivt sted at bosætte 

sig. Det ser stadig ud til at de fleste huse bliver solgt forholdsvis hurtigt og 

samtidig er der pænt gang i nybyggeri af huse i den vestlige del af byen. 

Der er pt. kun 8 byggegrunde tilbage i Vorbasse og alle er beliggende i 

nyeste udstykning på Gøglervej. Derudover er der 3 kommunale 

byggegrunde i Skjoldbjerg. Håbet er selvfølgelig at der kan blive solgt 

minimum 3 byggegrunde i indeværende år.  

Men uanset om der bliver solgt yderligere byggegrunde vil Lokalrådet 

under alle omstændigheder gøre Billund Kommune opmærksom på at der 

allerede nu skal kigges på hvor næste udstykning af byggegrunde skal 

finde sted. 

Et punkt som efterhånden har været en del af formandens beretning i en 

del år er arbejdet med byfornyelsen, der er et projekt som tog sin spæde 

begyndelse helt tilbage i 2014. 

Her var jeg til sidste årsmøde, nok en kende for optimistisk, for her var 

håbet at der kom gang i arbejdet med at lave det nye torv og ændre 

vejføringen i midtbyen engang i foråret.  

Med de seneste kommunale tilbagemeldinger snakker vi først start af 

arbejdet efter sommerferien. Årsagen til forsinkelsen er at 

Vejdirektoratet, som hovedgaden hører ind under, endnu ikke har givet 

grønt lys til den vejføring som det koordinerende udvalg i Vorbasse og 

den kommunale forvaltning har fundet frem til.   

Så nu håber vi at kunne nå en færdiggørelse af projektet inden jul. I øvrigt 

skal det også lige nævnes at hele torv- og vejføringsprojektet er noget 

udfordret på den økonomiske front, og det vil sige at der er en risiko for 

at det projekt vi hele tiden har arbejdet hen imod, kan gå hen og blive 

ændret og også beskåret inden det fysiske arbejde går i gang. 
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En glædelig fortælling fra byfornyelsen er at der i november var indvielse 

af det nye outdoor fitness område på Aksen mellem skole og 

Fritidscenter.  

Selvfølgelig ikke det ideelle tidspunkt at indvie et outdoor fitness anlæg 

på, hvad angår brugen af faciliteterne, men forhåbentlig kommer det til 

sin ret når vi kommer tættere på foråret. Jeg glæder mig i alle tilfælde til 

at se flere folk tage området i brug. 

 

På den negative eller nærmere ærgerlige front, skal jeg også nævne at 

den kunstgræsbane som Aksen skulle indeholde og som der var fundet 

midler til i Vorbasse, desværre blev taget af bordet idet der fra kommunal 

side ikke blev fundet penge til den fremtidige drift af banen.  

Det som gør mig ærgerlig i forhold til kunstgræsbanen er at der er en flok 

frivillige der har lagt rigtig mange timer i arbejdet med at overbevise de 

kommunale politikere om at projektet var det rigtige for Vorbasse. 

Samtidig har sagen været behandlet i flere politiske udvalg hvor der er 

sagt ok til projektet, men da den når til de årlige politiske 

budgetforhandlinger for 2022, bliver den taget af bordet, idet pengene til 

den daglige drift ikke blev prioriteret i budgettet. 

 

Til sidste årsmøde orienterede jeg også om en henvendelse fra Billund 

Kommune omkring fossilfri varme i Vorbasse og et forestående 

borgermøde.  

Borgermødet blev afholdt den 25. oktober og der var en pæn interesse 

for at høre mere om emnet. Der er efterfølgende nedsat en 

arbejdsgruppe som arbejder videre med at finde en Vorbasse-løsning der 

kan udfase gas og olie som primær energikilde hos private og 

virksomheder i Vorbasse. 
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Et andet initiativ som Lokalrådet har iværksat og finansieret er 

overdækning af kugleovnen på Shelterpladsen.  

Kugleovnen har haft et hårdt liv om vinteren med vand og kulde og derfor 

besluttede lokalrådet at se om der ikke kunne laves en form for 

overdækning for at sikre at ovnen kunne bestå uden alt for mange årlige 

reparationer.  

 

Et tredje punkt Lokalrådet også orienterede om på sidste årsmøde var 

omkring et initiativ med skilte på byens hygge pladser. Permanente skilte 

er indkøbt og opsat, og så vil sommeren jo vise om det eventuelt får en 

effekt. Under alle omstændigheder er det en fælles opgave for alle byens 

borgere at sikre at vi har hygge pladser hvor alle kan opholde sig med 

respekt for naboer og omgivelser.  

 

Til sidst vil jeg lige runde af med at berøre byens genbrugsplads, hvor der 

siden sidste årsmøde er sket den ændring at ”småt brandbart” ikke er en 

fraktion der eksisterer længere.  

En ny fraktion har nu set dagens lys og hedder ”rest efter sortering”. En 

ændring der selvfølgelig skal få os til at tænke i endnu mere genbrug og 

mindre afbrænding af vores affald.  

Så en opfordring herfra er at vi selvfølgelig skal bruge vores lokale 

genbrugsplads, og huske at den bliver drevet af frivillige. Dermed sagt at 

vi skal gøre os lidt mere umage med at sortere det affald vi leverer til 

genbrugspladsen, således vi fremover kan sikre at vi vedbliver at have en 

lokal genbrugsplads. 

 

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til de folk der er en del af 

de faste støtter for lokalrådet.  
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Det gælder velkomst ministeriet: Jens Ole, Jens Christian og Bente. 

Fra Hjertesti udvalget: Ester og Emmy. 

Fra Vorbasse.dk: Inger 

Folkene i koordinationsudvalget 

Til sidst lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. 

Alle skal have en tak for det store arbejde der udføres for gøre Vorbasse 
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