DDL
Bestyrelsens beretning for 2013 ( fra sidste generalforsamling)
OPSTART OG OPGAVER
DDL blev stiftet i 2011.. De første par år var meget udadvendte - mod verden uden for Vorbasse
med stort arbejde på at lave udstillinger. Lige fra starten var vi dog klar over, at der også var en
anden opgave - nemlig arbejdet med at sætte fokus på Vorbasses "indre liv". Vi tog bestik af de
mange udsagn om behov for mere samarbejde i Vorbasse! f.eks. fra "Vorbassegryden"
DE FEM FORENINGER
Vi spottede så fire foreninger i Vorbasses foreningsjungle, som alle arbejder for Vorbasse som
lokalsamfund. Det var Grundejerforeningen, Lokalrådet, Erhvervsforeningen, Vorbassefonden.
FÆLLESMØDER
Vi inviterede til flere fællesmøder, hvor vi drøftede Vorbasses aktuelle situation og behov - både
trusler og muligheder, og der blev lavet lister over alle ideerne til indsatsområder - og den var
mangfoldig! Ved disse fællesmøder mellem "de fem" tilbød DDL at tage en koordinerende
sekretariatsfunktion (mødeindkaldelser, dagsorden og referater).
Der var stor interesse og god vilje - men manglende tid og kræfter!
KOORDINERINGSUDVALG
På et fællesmøde den 27/6 2013 besluttede man at nedsætte et koordineringsudvalg til at skabe
overblik og prioritere de mange forslag til projekter.
Gruppen kom til at bestå af HC, Niels Graversen, Eva Kristensen, Gunnar Egsgaard og JM. Vi nåede
lige et første møde 27/6 inden sommerferien. Fra 4/7 og til d.d. har vi holdt 8 møder af den ret
korte slags men temmelig effektive. Indholdet gennemgås senere.
Hermed er en del af DDL´s kræfter lagt over i koordineringsudvalget, hvor vi også har en
sekretærfunktion.
VALGMØDET
DDL blev opfordret til at arrangere et valgmøde forud for kommunalvalget i november. Det var der
ganske meget forberedelsesarbejde med - men vi fik et godt møde med mange deltagere både
tilhørere og politikere den 29/10 2013
Der kom mange gode signaler fra politikerne, som der vil blive fulgt op på.

SAMARBEJDET
Mange har sikkert undervejs haft svært ved at se sammenhængen i de fem foreningers arbejde.
Hvem laver hvad? - og tramper de nu ikke ind over det andre har gang i? Den usikkerhed er
forståelig, og det er dejligt at have mulighed for at forklare tingene både nu og senere til
borgermødet.
Jeg kan med sindsro sige, at vi aldrig har fornemmet fronter ved fællesmøderne, og vi har så sent
som 5/2 2014 haft et møde med Lokalrådet om samarbejdsrelationerne.
Vi har en fælles opfattelse af, at det vigtigste er, at tingene bliver gjort. Hvem, der gør det,
kommer i anden række. Desuden har vi aftalt at inddrage hinanden i sager, der berører begge
parter.
Vi er enige om, at den samarbejdsstruktur vi har nu, kan bruges 1-2 år frem. Så skal der sikkert
fornyelse til.
LANDSBYPEDELLER
Undervejs har vi arbejdet for at oprette en landsbypedel-ordning. Sagen har været omkring
Lokalrådet, Billund Kommunes Landdistriktsudvalg og ligger nu hos socialchef Claus Liestmann.
Ændret lovgivning har formentlig sat processen i stå.
ANSØGNINGER
Meget vigtig var Preben Jensens oplysning på sidste borgermøde om de 750.000 kr i kommunens
landdistriktspulje. Med en kort tidsfrist blev der produceret tre ansøgninger:
-Nyt udstillingssystem til VFC
-Nyt AV-system til VFC
-Vorbasse-folder og app

49.425 kr
247.750 kr
28.750 kr

Trods det at alle ansøgninger var begrundet med udvidelse af VFC´s mulighder for nye aktiviteter,
var der kun positivt svar for de 28.750 kr - men tak for det
Folkeoplysningsudvalget har bevilget os 5.000 kr til at "netværke" i Vorbasse. De er rigeligt brugt
til afvikling af diverse møder.
Da kommunen gav afslag på det nye udstillingssystem, søgte vi VF om midlerne og fik bevilget
30.000 kr. De er ikke brugt endnu - men de skal nok blive det. Stor tak til VF.
Måske hører det først hjemme senere - Men - gode ting kan ikke nævnes for tit.

Koordineringsudvalget søgte VF om 50.000 kr til det fortsatte arbejde med at lave beskrivelser og
ansøgninger der kræver faglig bistand. Vi fik pengene - Vi takker - og betragter det som en stor
anerkendelse af det arbejde, der foregår

Som afslutning blot denne oversigt over diverse møder:
6 DDL-bestyrelses møder
4 fællesmøder
1 møde med Lokalrådet
1 valgmøde
1 generalforsamling med borgermøde
3 møder om landsbypedeller i Tønder, Grindsted og Filskov
OPBAKNING
Omdrejningspunktet for det hele er Vorbasses udvikling. Derfor er det vigtigt, at I bakker op ved at
være her i dag. Tak for det.
DDL har ca. 70 medlemmer. Egentlig er det alt for lidt - formålet taget i betragtning.
Vi vil meget gerne have jeres hjælp til at agitere for at venner og bekendte tilmelder sig.
Årskontingentet på 50 / 200kr er vist overkommelig. Jo flere medlemmer - jo stærkere står vi.

Hvis I nu har savnet meget konkrete resultater af arbejdet - ud over det nævnte - så kommer der
mere senere.
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