
MØDE MED DE FEM FORENINGER  
den 5. september 2016  kl. 19.00  i fritidscentret 
 
Afbud: Jørn, Arne, Eva, Mette V. og Jens M. 
Alle 5 foreninger kan tage flere med, end der sendes dagsorden til! 
Deltagere: Jørgen Møller, Bjarne Kring, Jeremy, Ole Gram, HC, Sten Jacobsen, Jette Kring, Gunnar 
Jensen, Niels Graversen, Inger Donslund 
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
  
1.  
Kort status på programarbejdet (Jørgen). Programmet ligger på vorbasse.dk under Lokalt/De 5 
foreninger. Programmet vil også snarest kunne læses på biblioteket. 
JM præsenterede programmet og det trykte eksemplar blev uddelt. JM gav et kort tilbageblik over 
forløbet. Der har undervejs været meget ventetid og det er også der, vi er lige nu.  
  
2.  
Næste skridt. Arbejdsproces og arbejdsgrupper (HC og Niels). 
Første aften er fælles for arbejdsgrupperne og er fastlagt til den 4. oktober kl. 19, hvor Tove 
Baisgaard indleder og laver opsamling på aftenen. 
De folk, der kommer til workshop, skal være folk, der vil arbejde i grupperne i en årrække. 
Workshoppen og efteråret skal bruges til at aftale mødedatoer/tidspunkter for gruppen. Fastlægge 
opsamlingsmøder med koordinationsudvalget. Grupperne kan drøfte opgaven, udveksle ideer, 
finde ud af om der skal indhentes ekspertise til inspiration m.v. 
I slutningen af 2017 eller senere samler koordinationsudvalget alle de gode ideer sammen, 
prioriterer og tidsfastsætter projekterne sammen med Billund kommune.  
  
3.  
Aftale med rådhuset. Udspil til samarbejdsaftale (HC) 
Der skal udarbejdes en konkret samarbejdsaftale mellem koordinationsudvalget og Billund 
kommune. Der skal være organisation med en styregruppe, en projektledelse, 
koordinationsudvalget og arbejdsgrupperne. 
Samarbejdsaftalen med diverse spilleregler forventes på plads i løbet af efteråret.  
Koordinationsudvalget skal komme med et udspil. 
 
4. 
Koordinationsudvalgets økonomi – status (Mette) 
Ny ansøgning til Vorbasse Fonden? 
Mette har meddelt, at der er 12.627 kr. tilbage af de 50.000 kr. fonden bevilgede som 
arbejdskapital. 
Ole Gram, Lokalrådet undersøger om, der kan sendes en ansøgning til landdistriktspuljen om 
30.000 kr. til arbejdet, som jo ender med at blive lokalrådets udviklingsplan. 
Alternativt sendes en ansøgning til Vorbasse Fonden. 
 
 



5.  
Valg af to nye medlemmer til koordinationsudvalget (Inger) 
Der er ønske om udvidelse af koordinationsudvalget og tre personer er bragt i forslag: 
Gitte Poder, Gitte Holmgaard og Claus Larsen. 
Efter udsendelse af dagsorden har Bjarne Kring også givet tilsagn om at gå ind i 
koordinationsudvalget. 
Alle fire skal være velkommen ombord til de kommende års arbejde i koordinationsudvalget.  
 
6. 
Udarbejdelse af invitation til arbejdsgrupperne (plakat, opslag på vorbasse.dk og udsendelse via 
email) (Mette, ny formand og Inger) 
Koordinationsudvalget indkaldes snarest. 
 

7. 

Evt  
 Anette Jorsal skal indbydes til et møde om hendes arbejde for koordinationsudvalget. 
Det aftales med Tove Baisgaard, hvordan workshoppen skal forløbe og hvad hendes opgave er 
denne aften. 

Der skal snarest gives besked til Thomas Andersen, Billund kommune om hvem, der er 
kontaktperson. 
  

 

Referat: id 

id@vorbasse.dk eller 22998874 

mailto:id@vorbasse.dk

