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Bestyrelsens beretning 2016
Efter generalforsamlingen i april, 2015, trådte Lilly Jørgensen ind i bestyrelsen og Gunnar Egsgaard trådte
ud efter eget ønske. Ved den efterfølgende konstituering overtog undertegnede formandsposten, idet
foreningens første formand, Jørgen, ønskede mere tid til det krævende arbejde i koordineringsudvalget for
De Fem Foreninger, hvor han har fungeret både som tovholder og mødeleder samt sekretær. Gennem hele
perioden har DDL haft glæde af samarbejdsstrukturen i De Fem Foreninger, som efter vores mening har
frembragt gode resultater og lagt et fint fundament for områdefornyelsesprojektet med inddragelse af alle,
der har lyst til at bidrage til projektet. DDL har fulgt intenst med i de forskellige sager, som De Fem har valgt
at arbejde med: De har fyldt meget, og selv om der berettes om dem andre steder, vil jeg alligevel nævne
projektet med et nyt lægehus/sundhedshus, der især krævede urimeligt store ressourcer, udstykningsplaner,
udvikling af Frihavnen, og opfølgning af byfornyelsesprojektet. På et velbesøgt borgermøde i oktober med
mange indlæg blev de nye tiltag beskrevet og drøftet. Der fremkom adskillige positive tilbagemeldinger, der
var et godt udgangspunkt for arbejdet i 2016 og frem, især mht. borgerinddragelse.
DDL har også valgt at arbejde med Vorbasses historie i den forgangne periode. Formålet har været at
sætte Vorbasse på turisters og kommende tilflytteres landkort og sætte fokus på den historiske del af
områdets identitet. Gennem 2015 arbejdede DDL med tilblivelsen af familiebogen Højen og dens
engelsksprogede fætter Under the Hill. Bøgerne fortæller Vorbasses historie på en fabulerende måde.
Udgivelsen blev markeret med en festlighed i Fritidscentret den 30. oktober med stor tilslutning. Mette
designede og fik fremstillet en udstillings-stander og fire af bogens illustrationer blev fremstillet som særlige
Vorbasse postkort til områdets campingpladser, hoteller, turistkontor mv. Den 31. oktober og 1. november
blev bogen præsenteret på julemessen i Grindsted. Senere blev den også solgt på Karensmindes julemarked.
Den 7. december havde bestyrelsen en stand i SuperBrugsen og solgte både bogen og medlemsskaber. Vi
havde også en lignende stand i Hallen i forbindelse med juleoptoget i Vorbasse. Efterfølgende blev
eksemplarer af de to bøger omdelt gratis til alle kommunens biblioteker, skoler og børnehaver samt
turistkontoret. Bøger vil også blive udstillet og solgt lokalt i 2016.
Den 28. januar kunne DDL præsentere endnu et bidrag til fortællingen om Vorbasses historie:
’Vorbasse Frisen’ i Fritidscentret. Foreningen udviklede konceptet – en historisk frise, der følger Vorbasses
historie gennem 4000 år – og søgte midler fra landdistriktspuljen og hyrede Sune Watts, billedkunstner med
kendskab til landsbyen og området, til at designe og udføre arbejdet. Resultatet kunne vises den 28. januar:
Præsentationen blev planlagt sammen med Billund bibliotekerne og Frivilliggruppen ved Vorbasse bibliotek,
der samtidig klippede snoren til det udvidede og nyindrettede bibliotek i Fritidscentret. Der var et meget stort
fremmøde, en god pressedækning og en festlig stemning. Der blev også produceret en folder om Frisen.
Som et led i kendskabet til Vorbasses historie havde DDL planlagt at bruge QR-koder og placere
dem både i Fritidscentret og på strategiske steder i og omkring landsbyen. Billund Museum opfordrede også
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til, at Frisen skulle forsynes med en QR-kode. Da en lille gruppe i forvejen var begyndt at arbejde med
samme koncept, indgik undertegnede i gruppen og bestræbelserne kunne koordineres. Arbejdet pågår for
fuld kraft og resultaterne skulle kunne præsenteres til efteråret i år. DDL bidrager økonomisk til
produktionen af koderne, opstillingen, og det materiale, som koderne giver adgang til. Der skal dog søges
yderligere penge.
På et mere jordbundet niveau udarbejdede DDL i efteråret et høringssvar til kommunens
ressourceplan. Denne plan omhandler bl.a. genbrugspladserne i hele kommunen. Det var vigtigt for DDL at
understrege betydningen af fastholdelsen af renovationspladsen i Vorbasse med den bemanding, den nu har.
DDL blev sammen med LR inviteret af koordineringsudvalget til et møde med kommunens
bosætningskonsulent Marianne Witte. Det blev et godt og perspektivrigt møde med en velforberedt og
engageret konsulent, der bad om at få den engelsksprogede udgave af Den dynamiske landsbys Vorbassefolder i fysisk form (den findes kun digitalt). Det har DDL effektueret og trykt et antal til konsulenten og til
lager.

DDL vil ikke tage æren for at Vorbasse by er den omegns-by i Billund kommune, der har
fået flest tilflyttere set over 2014 og 2015, men der er arbejdet meget med bosætning i Den
dynamiske landsby. Vi har med jævne mellemrum spurgt Billund kommune og vores lokal valgte

politikere om, der snart blev byggemodnet flere byggegrunde på Gøglervej. Billund kommune har
nu bevilget penge til byggemodning af 7 parceller på Gøglervej. Vi har også sendt forslag til
erhvervs- og vækstministeren om at forenkle reglerne ved private udstykninger, nu hvor han er i
gang med at ændre planloven. Endvidere har Den dynamiske landsby gennem De fem foreningers
koordinationsudvalget fået sendt en invitation til Børnerådets formand Per Larsen om at komme og
se kontorlokaliteter i Vorbasse, der kan bruges, når Børnerådet skal flytte fra Kbh. til Billund.
På det helt nære plan har Den dynamiske landsby arbejdet efter vedtægter formuleret i 2012. Vi har
efterhånden mærket et behov for at tilrette vedtægterne. Den dynamik, der udvikler sig i landsbyen og
foreningen fordrer, at vedtægterne følger med og afspejler den nye virkelighed. Desuden har vi erkendt et
behov for at tydeliggøre nogle af formuleringerne i vedtægterne. Resultatet af arbejdet fremlægges under
punkt 6 til drøftelse og forhåbentlig godkendelse.
Vi kan afslutningsvis glæde os over et travlt år i foreningen, hvor vi føler, at der er frembragt
håndgribelige resultater, der forhåbentlig kan understøtte Vorbasses udvikling. Vi kan også glæde os over
samarbejdet med andre foreninger, ikke mindst i De Fem Foreningers regi. Samarbejdet og inddragelsen af
hele byen må kunne bidrage til at sikre Vorbasses fortsatte vækst. Her må vi konstatere, at hjemmesiden
vorbasse.dk er uvurderlig både med hensyn til kommunikation internt i landsbyen men også som Vorbasses
ansigt udadtil. Statistikken på hjemmesiden viser dens stor udbredelse. Og her skal jeg heller ikke undlade at
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nævne, at uden moralsk og økonomisk støtte fra bl.a. Vorbasse Fonden, ville arbejdet være ret tungt og i
nogle tilfælde umuligt.
Der skal derfor lyde en stor tak til alle de aktører, der har været med til at arbejdet i Den dynamiske
landsbys bestyrelse har været udviklende og spændende. Og en stor tak også til hele den iderige og
hårdtarbejdende bestyrelse.

