Generalforsamlingen i Den Dynamiske Landsby den 18. marts 2013.
Til dirigent blev Gunnar Jensen valgt.
Som formand for foreningen aflagde Jørgen Møller beretning, som var en billedkavalkade
af årets begivenheder.
Billeder fra arbejdet med udstillingen, filmoptagelser, opstillinger i Vorbasse, på
Christiansborg, i Vejle osv.
Billeder fra deltagelse i julemessen.
Billeder fra Landdistrikternes temadag i Vorbasse Fritidscenter, hvor temaet var frivillighed.
Osv.
Formandens beretning blev godkendt. Ligeledes blev foreningens regnskab som slutter
2012 med 13.000 kr. i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse.
Ny til bestyrelsen blev valgt Gunnar Egsgaard.
Der var genvalg til suppleanterne Søren Nielstrup og Jette Kring.
Til revisorer blev Jens Aa. Thomasen og Kristian Hansen valgt.
Efter spisningen i fritidscentrets café fortsatte aftenen med orientering- og debat om en ny
vision for Vorbasse for de kommende 10 år.
Et tværgående samarbejde mellem grundejerforeningen, erhvervsforeningen, lokalrådet,
Vorbasse Fonden og Den Dynamiske Landsby er forsøgt etableret og som første
fællesaktivitet var afholdelse af denne aften, hvor 87 fra Vorbasse og omegn var mødt op
for at høre om og debattere visioner om
•
•
•

Bosætning
Turisme
Branding

Næste træk bliver i førnævnte samarbejde, at prioritere indsatsområderne, søge midler til
gennemførelse af indsatsområderne og nedsætte interessentgrupper, som vil arbejde med
projekterne.
Der blev opfordret til at melde sig til bestyrelsen for Den Dynamiske Landsby, hvis man
har forslag og ideer og gerne selv vil bidrage i en arbejdsgruppe.
Bestyrelsens mailadresser er:
Jørgen Møller: jom@stofanet.dk
Jeremy Watts: jeremy@watts.dk’
Emmy Schmidt: emmyogkristian@gmail.com
Gunnar Egsgaard: sorgenfrivej@mail.dk
Inger Donslund: id@vorbasse.dk

Orienterings- og debat aftenen blev åbnet med et oplæg ved viceborgmester Preben
Jensen, som fortalte at byrådet har vedtaget en vision, man kalder 5 veje til vækst.
Den 9. april vil byrådet invitere tilflyttere til et velkomstmøde, hvor også lokalrådene er
inviteret til at deltage. Byrådet arbejder også med en velkomstpakke og drøfter, hvordan
man kan hjælpe ægtefæller i job.
Preben Jensen opfordrede til, at man melder sig til budgetdrøftelser den 4. april.
Tilmelding skal ske til ip@billund.dk
Angående Vorbasse, så roste Preben Jensen det arbejde, der gøres i Vorbasse for at
være på forkant med udviklingen. Han nævnte landdistriktspuljen som en mulighed at
søge penge til projekter.
Der vil snarest blive ændret i lokalplanen for Dalagervej/Tribinivej, så den store parcel kan
ændres til mindre parceller i stedet for til rækkehuse. Endvidere arbejdes der på en
sammenlægning af Dalagervej 6 og 8, idet en køber er interesseret i disse byggegrund,
hvis kan lægges sammen til en.
Alle indlæg, spørgsmål og forslag til inden så længe blive lagt på Den dynamiske landsbys
hjemmeside: www.dendynamiskelandsby.dk
Inger Donslund

