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19 fremmødte 

1. Jørgen valgt som ordstyrer 

2. Arbejdsgrupperne gjorde rede for deres forskellige områder (papirerne var rundsendt). 

• Frihavnsgruppen arbejder videre selvom situationen er anderledes med en – måske konstitueret – ny 

leder på Frihavnen d. 1. august. Visionsgruppen konkretiserer mulighederne i Ældrekommissionens 

43 Råd; ’Taktikgruppen’ udforsker de fysiske muligheder. Plejehjemmet er underlagt et striks 

taxametersystem, hvorimod et pose-penge system er selvfølgelig at foretrække. 

• Bosætningsgruppen har boliger og byggegrunde som hovedopgave, hvis folk skal flytte hertil. Der 

sker allerede en del. En rådgivningscentral især for nye købere er en god mulighed. Et 

investeringsselskab kunne give nye muligheder for at gøre byen attraktiv. En arkitektkonkurrence for 

arkitektstuderende kunne overvejes. Der arbejdes med muligheden for at få en aftale med 

indehaveren af Nørregade 4 om butiksområdet.  

• Post Danmark Rundt ser ikke ud til at kunne markeres specielt, ud over flagalléen. 

• Jørgen gjorde rede for landsbypedel-tanken: kommunen har 4-5 mulige seniorjobbere, der kunne 

komme på tale. Forsamlingen opfordrede til, at der arbejdes videre med mulighederne. 

• Turismepapiret blev fremlagt med de mange gode muligheder, der fandt genklang i andre gruppers 

oplæg. En evt. sø kunne lægges i skoven ved den tidligere sandegrav / nonnernes sommerhus. 

• Markedsføring; Eva opfordrede til, at vi udnytter slipvindseffekten fra Billunds nye image – f.eks. 

Vorbasse som ’Børnenes landsby’. Hovedproblemet er at komme ud over sognegrænsen med 

budskabet. 

Grundejerforeningen vil gerne gå ind i et projekt, der involverer Krigshavnen (fremmede fartøjer ikke så 

ønskelige som infotavler o.l.), idet de allerede arbejder med området. 

3/4. Samarbejdsstrukturen gav en god debat; den generelle landstendens, at landsbyerne udvikler en ny, 

overordnet organisationsform på tværs af foreninger bliver nødvendig i denne situation. Tanken om et 

sekretariat i landsbyen kommer på et tidspunkt – her kunne ideen afprøves, ikke mindst af hensyn til 

fundraising. Forsamlingen gik ind for en koordineringsgruppe, der er en slags udvalg nedsat til formålet, der 

tager sig af sortering i opgaverne og strukturering plus en tidsplan. Udpeget blev: Eva, Gunnar E, Niels, HC, 

Jørgen. Gruppen forpligter sig til løbende at tilbagerapportere. 

Ønsker vedr. økonomi bedes hurtigst rettet til Jørgen; ansøgninger til kommunens landdistriktspulje skal 

være afsendt allerede i september. Ideer som en legeplads ved Frihavnen, infotavler i byen / ved 

Krigshavnen, en brochure + flyers kunne evt. realiseres ad denne vej. Der skal en projektbeskrivelse, to 

tilbud på arbejdet og 25 % medfinansiering (gerne i form af frivillig arbejdskraft). 

I den forbindelse var der enighed om, at temaet ’landsbyudvikling’ bør præge et evt. valgmøde i november. 

’Den dynamiske landsby’ blev opfordret til at invitere til valgmøde, gerne i uge 45. 


