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NYHEDSBREV   juli 2015  fra 
 

Koordinationsudvalget for ”de 5 foreninger” 
 
Status på de væsentligste arbejder 
 

Når der er gået ca. ½ år siden nytårsbrevet, kan det tolkes som udtryk for, at 
aktiviteterne er gået i stå – at der ikke rigtigt sker noget. Sådan forholder det sig 

heldigvis ikke. Sagen er derimod, at de 4 store projekter 
 
a) ansøgning til ministeriet om statsmidler til at udvikle Vorbasse som tidligere    

    beskrevet   
b) etablering af et sundhedshus i Vorbasse  

c) Frihavnens fremtid  
d) projekt for udeområderne ved Fritidscentret. 
e) andre tiltag i Vorbasse 

 
alle er store og tunge at arbejde med, da der er mange parter at inddrage og forsøge 

at skabe enighed med. Og så at få myndighederne med i processen. 
 
Hermed en status på de enkelte projekter: 

 
Ved forårets generalforsamling i Lokalrådet besluttede man, at opprioritere deltagelse 

i koordineringsudvalget. Det er vi meget glade for, for det giver samling og øget 
styrke. Koordineringsudvalget har nu denne sammensætning: 
Eva Kristensen, Niels Graversen, H.C. Christensen og Jørgen Møller samt de ”nye” 

medlemmer Jørn Poulsen, Arne Christensen og Ole Gram fra Lokalrådet. 
 

Fra årsmødet i ”De fem foreninger” ligger en fællesaftale om, at der ved samarbejde 
med myndigheder (primært Billund kommune) vil være en gruppe, hvor både 
lokalrådet, koordineringsudvalget og den aktuelle arbejdsgruppe vil være 

repræsenteret. 
 

a) Efter at kommunen afleverede sin ansøgning til Ministeriet for by, bolig og 
landdistrikter den 7. januar forlød det, at der kunne ventes svar i løbet af 
marts. Det blev senere rykket til juni. Og så blev der udskrevet valg. Lige nu 

ved vi ikke hos hvilket ministerium, sagen ligger. Vi må bare væbne os med 
tålmodighed og afvente svaret. 

 
b) Der har konstant været arbejdet med tankerne om et sundhedshus i Vorbasse. 

Der har løbende været kontakt til lægerne, som ved årsskiftet udtalte sig 

positivt til sagen. 
     Politikerne Preben Jensen (Region syd) og Ruth Lauridsen (fmd. for kommu-  

     nens social- og sundhedsudvalg) er holdt orienteret via telefon, mails og flere     
     møder, og den 3. juni blev der afleveret et nyt trykt materiale til Social- og  

Sundhedsdirektør Klaus Liestmann. Han lovede at støtte op om vort arbejde 
ved at tage initiativ til et fællesmøde med alle interessenter. Det var vi meget 
glade for. 

         Det er aftalt at Billund kommune selv sørger for at indkalde til et sådant 
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         møde i september. 
         Vi har forsøgt at speede sagen op, da der pludselig opstod en helt ny situation,        

         da Sparekassen Kronjylland overtog Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse.  Kronjyl- 
         land skal ikke bruge alle kvadratmeter i administationsbygningen.  Efter et mø- 
         de med Kronjyllands områdedirektør kunne vi konstatere, at Kronjylland er  

         interesseret i et langtidslejemål til f.eks. et sundhedshus, og man er parat til 
         at se på det tekniske arbejde med kvadratmeter og beregning af fremtidig hus- 

         leje. 
         Denne ”her og nu”-situation mente vi skulle afprøves. 
         Preben Jensen, Ruth Lauridsen og alle læger i lægehuset har været på besøg i  

         sparekassen for at besigtige mulighederne.  Lægerne har herefter afleveret  
         deres ønsker til kommende faciliteter.   

 
Her står vi nu - og med sommerferien som en forsinkende faktor. Der er lang 
vej igen, og det er et langsommeligt arbejde. Næste step er fællesmødet, hvor 

de enkelte ønsker og behov skal fremlægges og vurderes.  
   

c) Frihavnens fremtid. 
Gennem lang tid har to arbejdsgrupper arbejdet på at formulere tanker og 
ønsker for Frihavnens fremtid både hvad angår det funktion og 

indholdsmæssige og værdibaserede – altså om menneskesyn, værdier, 
klimaet/atmosfæren, som alt sammen er så vigtigt for beboerne og de mange 

frivillige, der yder en stor indsats. Dette arbejde er nu gjort færdigt. 
Det er aftalt med Social- og Sundhedsdirektør Klaus Liestmann at dette 
materiale, skal afleveres til kommunen på et møde efter sommerferien. 

 
d) Den indledende ansøgning til Billund Kommune, hvor man søger om tilladelse til 

at gå i gang, afventer en afklaring på områdefornyelsen (a). Billund Kommune 
vil gerne se projektet i sammenhæng med hele område-fornyelsen af Vorbasse. 

Så også her afventer vi tilbagemelding fra Kommune / Ministerie.  
 
     e)  Andre tiltag 

    Ud over det nævnte har sti-gruppen sammen med Billund kommune lavet en    
ny hjertesti, som indvies lørdag den 22. august kl. 10.00.  Frihavnsgruppen har  

længe arbejdet på en plan for området mellem Frihavnens terrasse og 
Hovborgvej. Også dette arbejde er ved at være færdiggjort. 

    Endelig skal det nævnes, at Billund kommune nu har projekteret en cykelsti fra   

    Vorbasse over Skjoldbjerg til Billund. Der søges nu statsmidler til etableringen. 
    Glædeligt, hvis også dette kan lykkes.    

 
Med håb om at ovenstående kan give et lille indblik i de processer koordinerings-
udvalget og mange andre har brugt mange timer på siden nytår. 

 
En person uden for Billund kommune har sagt: ”Det er spændende at følge jeres 

arbejde. Det er de færreste der har en ovn, der er stor nok til de brød, I har slået op”. 
 
Koordinerningsudvalget vender tilbage, når der er nyt at fortælle. 

 
God sommer  og godt marked.          

 


