
 

 

            Vorbasse den 8. september, 2021     

 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 7.september 

Dagsorden: 

1. Konstituering efter generalforsamlingen den 23. august 

2. Ajourføring af listen over tilflyttere, der er berettiget til at modtage en velkomstkurv 

3. Svar på Billund Kommunes henvendelse om udpegning af mulige stiforløb omkring 

Vorbasse 

4. Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde 

 

Ad pkt.1 

Bestyrelsen er konstitueret således:  

• Formand:   Jørn Poulsen  

• Næstformand:   Ole Gram 

• Kasserer:   Charlotte Milland 

• Sekretær:  Erik Nielsen 

Medlem af bestyrelsen er desuden: Arne Spangfort, Frits Kristensen og Heidi Pedersen 

 

Ad pkt. 2 

Bestyrelsen supplerede listen efter bedste evne og modtager i øvrigt gerne henvendelser om 

nytilflyttere, som kan være berettiget til en kurv. Skriv til lokalraad@vorbasse.dk herom. 

 

Ad pkt. 3 

Lokalrådet meddeler Kommunen, at vi som første prioritet peger på en cykelsti  med 

udgangspunkt i  den nedlagte Trolhedebanes tracé i den nordlige ende af byen. Herfra er der 

et forløb på ca. 3,5 km gennem Fromsejer Plantage frem til rastepadsen ved Kolding Landevej. 
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Traceet de følgende 500 meter frem til Ørnsbjergvej er uafklaret, men herefter følges denne til 

Gyttegård, hvor den møder cykelstien mellem Hejnsvig og Billund. 

Afstanden fra Vorbasse til Gyttegård er 9 km, og herfra er der 6 km til Billund og 3 km til 

Hejnsvig. 

At vi prioriteret stien til Gyttegård frem for den umiddelbart mere logiske langs landevejen, 

beror på de langt mere spændende landskabelige værdier, den byder på, og set i et 

turistperspektiv er det oplagt at slå sig ned i Vorbasse, fx på campingpladsen, og derfra tage 

cyklen gennem skov og mark til de nordlige byer i kommunen. 

 

Lokalrådet efterlyste på generalforsamlingen ideer fra borgerne om mulige stiføringer i og 

omkring byen og har efterfølgende modtaget en lang række gode og perspektivrige forslag. 

Da deadline for svaret til kommunen er den 8. september, har det ikke været muligt at 

kvalificere materialet, men lokalrådet vil i samarbejde med interesserede borgere forsøge at 

bearbejde det og efterfølgende orientere kommunen resultaterne.  

 

Ad pkt 4. 

Frits orienterede om det borgermøde, som ”Udviklingsrådet Kilden i Vorbasse” afholder den 

28. September, 2021. Det bliver stort! 

Næste møde: den 3. november kl. 19??? 

 

 


