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Vorbasse Lokalråd 2011 

Vorbasse Lokalråd 
 

  

Ugedag: Mandag Dato: 21.01.2011 Fra: 19.30 Til: 22.30 
Mødested: Ved frits 

Deltagere:  
Frits Kristensen, Jørgen Poulsen, Jette Kring, Gert Thomsen, Ejvind Hoff 

Evt. andre deltagere: 
Evt. fraværende: Arne Andersen, Kim Emanuelsen 
Referent: Ejvind 
De grå felter er mødereferat. 
 

Dagsorden: 
 
 
1. Siden sidst 
  

2. Sekretærvalg 
 EH meldte sig frivilligt 

3. Årsforsamling 
 Arne Andersen har trukket sig fra bestyrelsen i utide . 

Kim,  Gert ønsker ikke genvalg. 

Jette tager en tur mere. 

Der skal på årsmødet vælges  4 incl Jette Kring. 

Vi vælger en dato i uge 11-12 .  Der skal gøres en indsats for at finde nogle nye medlemmer 

 

4. Velkomstpakke 
 Der er udlev. 2 for nylig. Og en i vente.. 

Der er en stor opgave i at få gavekort ind til kurvene. 

Birgit vil gerne også fremover sørge for at klargøre kurvene.  

EH tager kontakt til Susanne omkring kurve . Ca 10 kurve 

 

5. Vorbasse.dk 

 Næste tiltag, reklameblok. Hvordan prissætter vi dette ? 

Erhv. register kommer langsomt op, underligt at erhv. Liv ikke vil ofre 10 min på at udfylde et skema for at 

komme med gratis. 

Kursus i foråret når der måske er skiftet i foreningernes web ansvarlige. Opfordring til at der kommer feed 

back fra arrangementer, der har været i kalender. For at vise der i liv i byen.  Dagens vits.! 

 

6. Dit Vorbasse 
 Er ikke særlig aktiv og ikke nogen hindring for vorbasse.dk. 

 

7. Kommunens forespørgsel om lukning af Møllegade 

 Vi mener problemet bør løses med skiltning med forbudt over 3500 kg. Af hensyn til    

Trafiksikkerheden må den ikke spærres for øvrig trafik. Frits fremsender skrivelse til kommunen om vores 

holdning til dette. 

 

8.  Kommunens forespørgsel om Vorbasse museum 
 Mange ideer blev vendt. Man bør bevare det grønne område som rekreativ for byens 

befolkning. Bygningen kunne eventuel anvendes til klubhus for nogle af byens foreninger. Her tænkes på 

f.eks Sportsfiskere eller måske en indendørs skydebane til jægerne ? 
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9.  Sti udvalg 
 Ester Thisgaard og Emmy Schmidt arbejder med en hjertesti. Som lokalrådet er blevet spurgt om et tilskud 

til. Vi er positivt indstillet og vil gerne høre nærmere om dette . Jette arrangerer et møde med Ester og 

Emmy. 

 

10. Næste fokus område 
 Venter til næste møde, når der er valgt nye medlemmer. 

11. Evt. 
 Jeremy Watts udstilling om Vorbasse støttes fra lokalrådet med 5.000,-  vi forventer dette initiativ giver 

Vorbasse rigtig meget omtale. 

Forespørgsel fra Billund erhv fremme omkring møde med lokalråd.  Omkring infostandere. På grund af 

kort varsel deltager vi ikke i mødet . 

EH får Indlæg på Vorbasse.dk omkring brug for nye folk i bestyrelsen. 

 
 

 


