
VelkommenVelkommen



DagsordenDagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
 3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget for det næste år
 5. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt.
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Dynamisk !!!Dynamisk !!!
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 §1 Formål
Det er foreningens formål at
udforske Vorbasse landsby og
-sogn i både historisk og nutidigt
perspektiv og identificere både
positive og negative fremtidige
tendenser.

Foreningen skal sørge for, at
resultaterne når så bredt ud som
muligt.
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Aktiviteter

 5/7 Stiftende generalforsamling

 Planlægning af udstilling-2012
◦     Fotografering – billedvalg - opsætning

 18/8 oplæg for skolens 6.-9.klasser om
          ”Det gode Liv” i Vorbasse

 7/9  Vorbasse-gryde m.
             - Markedsudstilling m. ”Et godt Marked”

             - Spisning
          - Debat (Resultat af spørgeskemaer)

 Planlægning af udstilling  ( ca. 40 arbejdsmøder)



 Møder med
   repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet

 Planlagt møde den 13/3 m. Grundejerforening, Fonden og
Lokalrådet udskudt p.g.a. møde på Frihavnen



 Møder med
   repræsentanter fra forenings- og erhvrvslivet

 Stand på Julemessen

 Søgt økonomisk bistand:

Indenrigsministeriet    125.000 kr
Lokalt        50.000 kr



 Møder med
   repræsentanter fra forenings- og erhvrvslivet

 Søgt økonomisk bistand:

Indenrigsministeriet    125.000 kr
Lokalt        50.000 kr

Vorbasse grundejerforening
Vorbassefonden
Lokalrådet
Billund Kommune
Guldbageren
Fitting Landsbyferie
Vorbasse Camping
Salon Skovvang
Vorbasse Tømrer – snedker
Eg-Kris
Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse



 Udvidet samarbejdet om produktionen:

 Anette Jorsal   (journalist)
 Kjeld Fisker     (filmfotograf)
 Lene Wul     (historiker)

 (Udstillingsscenograf)

 (Jeremy + Jørgen)



 Her og nu!

Optagelserne er klaret
- bortset far ”dækbilleder”

Klippearbejdet starter i påsken

Teknik skal anskaffes

Rammerne skal skaffes og tilpasses



 Her og nu!

Optagelserne er klaret
- bortset far ”dækbilleder”

Klippearbejdet starter i påsken

Teknik skal anskaffes

Rammerne skal skaffes og tilpasses

Skaffe flere penge



 Alt i alt:

- spændende og travle måneder

- stor interesse og støtte

             TAK til alle



Foreløbigt regnskab 2011-12
                  Den Dynamiske Landsby

   Indtægter    Udgifter

Tilskud fra ministeriet 125.000,00
Salg af hæfter 3.350,00
Kontingent 6800,00
Aktiviteter 25.963,58
Møder 58,00
Gaver 38940,00 198,00
Renter/gebyrer 47,38 443,88

I alt 174137,38 26663,46

Periodens overskud 147473,92
Balance 174137,38 174137,38

Indestående i sparekassen 147.473,92



Jeremy Watts
Inger Donslund
Emmy Schmidt

Valgte suppleanter:

Jette Kring
Søren Nielstrup

Valgte revisorer:

Gunnar Egsgaard
Jens Aage Thomasen


