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1. Resume af indholdet: 

Begrebet "De fem foreninger" opstod i 2012, da Grundejerforeningen, Erhvervsforeningen, Lokalrådet, 

Vorbassefonden og Den dynamiske Landsby besluttede at gøre en fælles indsats for Vorbasses fortsatte 

udvikling. Luften var tyk med forslag til forskellige indsatsområder og ønsker.  Allerede efter et par møder 

virkede opgaven så uoverkommelig, at det fælles forum den 27.juni 2013 nedsatte et koordineringsudvalg 

til at sortere i de mange forslag og udvælge konkrete indsatsområder. 

Dette koordineringsudvalg kom til at bestå af H.C. Christensen, Niels Graversen og Eva Kristensen samt 

Gunnar Egsgaard og Jørgen Møller fra Den dynamiske Landsby.  På et statusmøde den 28. oktober fik 

udvalget mandat til at fortsætte arbejdet til efteråret 2015, hvor der senest holdes nyt fællesmøde mellem 

"de 5". Samtidig vedtog man, at Jørn Poulsen, formand for Lokalrådet, indtræder i Koordineringsudvalget. 

Udvalget har typisk holdt et månedligt møde for at gøre status på den indsats, der har fundet sted og 

koordinere de næste tiltag. 

Ved indgangen til 2014 stod det os klart, at vi ville få brug for kvalificeret hjælp udefra, når vi skulle til at 

skrive større ansøgninger. Her stilles der store krav!  Vi søgte derfor Vorbassefonden om en startkapital for 

at komme videre.  Fonden bevilgede os 50.000 kr. som arbejdskapital til de forestående opgaver  -  og 

tusind tak for det. Det har allerede vist sig at blive af afgørende betydning. Vi lavede aftale med Tove 

Baisgaard, vores tidligere kommunaldirektør om, at hun skulle yde os sparring, lave beskrivelser på de 

projekter, udvalget har besluttet at arbejde med og begynde formulering af en større ansøgning. Dette 

samarbejde påbegyndtes juni 2014 med et par møder og udveksling af skriftligt materiale. Ved udgangen af 

2014 har vi således fået produceret: 
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-Projektbeskrivelser med analyser, status, udfordringer og handlingsforslag. 

-Forslag til ansøgning om midler fra ministeriet for By, Bolig og Landområder (Mere herom senere) 

-Debatoplæg til borgerinddragelse forud for formulering af Helhedsplan 2, en efterfølger af   

Helhedsplan 1 vedtaget i 2009.  (Den oprindelige Helhedsplan kan ses på Lokalrådets hjemmeside) 

I 2014 har vi på flere områder haft kontakt til /samarbejde med Billund Kommune både med 

administrationen og politiske udvalg. Mere om dette under de enkelte projekter. 

Undervejs har det vist sig, at den samarbejdsmodel, vi har valgt med "De fem foreninger", som inkluderer 

Lokalrådet, er meget uoverskuelig for den kommunale administration og politikere! Vi har haft god 

mulighed for at forklare os, og der er skabt en vis tryghed. Under alle omstændigheder har vi en 

hasteopgave i at finde en struktur, som både opfylder myndighedernes behov for overskuelighed, uden at 

vi kommer til at miste den iderigdom og energi, som er til stede i dag. 

Under alle omstændigheder har vi mærket, at det har stor betydning, at koordineringsudvalget kan henvise 

til "De 5" som sit bagland. Det har skabt respekt, at de nævnte foreninger står sammen om denne opgave! 

 

2. Status på projekter 

Mange projekter har passeret forbi koordineringsudvalget (herefter betegnet KOO), selv om KOO ikke er 

direkte aktør. Andre projekter udspringer af og drives af KOO. I det følgende gives en kortfattet oversigt 

over status på udvalgte projekter: 

Bosætning 

Gruppen har over flere år arbejdet for at fremme bosætningen i Vorbasse. Et af de markante tiltag var 

udgivelsen af folderen "Grib chancen  - flyt til Vorbasse" samt en Vorbasse app, der kan downloades til 

mobiltelefonen . Den dynamiske Landsby (DDL) søgte og fik bevilget midler fra Billund kommunes 

Landdistriktspulje.  Folderen kunne præsenteres i Fritidscentret den 30/1 2014.  For at markedsføre 

folderen, som kan ses på Vorbasse.dk, inviterede vi kommunens ejendomsmæglere til møde i Vorbasse 

Fritidscenter den 20/3. Der var absolut interesse, og mæglerne lovede at have den med til kunder, når det 

var relevant. Mæglerne fik også en rundvisning i Fritidscentret og mange nyttige informationer, når man 

skal sælge et hus i Vorbasse. 

Der blev trykt 1000 eksemplarer, som alle er "ude at arbejde" på de store arbejdspladser og hos 

kommunens ejendomsmæglere. Det er derfor besluttet, at DDL bekoster et ekstra oplag på 500 

eksemplarer, så vi kan nå længere ud. 

For at sikre et varieret tilbud om byggegrunde i Vorbasse har KOO været støtte og ydet en stor indsats for 

at få en privat udstykning på total 22 grunde på Bækkevej, heraf kan der evt. startes med en deludstykning 

på ca. 7 grunde. Kommunen er klar med en lokalplan, men der er fortsat nogle problemer før udstykningen 

kan sættes til salg.  
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Billund Boligforening er storudbyder af lejligheder i Vorbasse. Møder med Boligforeningen har afklaret at 

man gerne vil skabe yderligere muligheder i Vorbasse. Trenden for mange unge familier er, at man 

fravælger den arbejdskrævende have og i stedet vælger en veludstyret og attraktiv lejlighed. Der arbejdes 

videre med at etablere sådanne lejligheder i Vorbasse 

Alle byer - små som store - er i kamp om at trække tilflyttere til. Den kamp vindes ikke ved at udgive en 

folder. Mund til mund-metoden er et vigtigt redskab. Det er derfor afgørende, at vi alle i Vorbasse påtager 

os en rolle som ambassadører og fortæller "de gode historier", når vi har chancen.  1 million til reklamer 

gør det heller ikke!  Det er vores gode historier om Vorbasse sammen med folder og attraktive 

byggegrunde, der skal gøre forskellen  --- og så det, at vi har en velkomstminister til at byde velkommen og 

aflevere byens flotte velkomstkurv. Ministerens referater fra besøgene kan ses på Vorbasse.dk 

 

Turisme 

Der har længe været arbejdet med fremme af turismen. Vores lokale turisme-aktører, Campingpladsen, 

Fitting Landsbyferie og Vorbasse Kro/Nebelgård har formuleret en liste over, hvad der kan fremme 

turismen. Turisterne er i området i forvejen. Vi skal bare have fat i flere med flere attraktive tilbud. 

Via Lokalrådet er Vorbasse repræsenteret i et turisme-samarbejde, der skal skaffe øget opmærksomhed om 

turismetilbud i kommunens landdistrikter. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. 

 

Landsbypedel 

Vi har arbejdet for en landsbypedel-ordning i Vorbasse. Via Lokalrådet er sagen løftet til Landdistriktsrådet i 

samarbejde med Billund Kommune.  Da der var ved at være samling om ideen, blev lovgivningen ændret, så 

grundlaget ikke eksisterer. Sagen er derfor lagt på hylden. 

IT-projekt 

Også et andet projekt har mødt modgang. Vorbasse blev inviteret til at deltage i udviklingen af et 

interaktivt it-projekt  - en ny landsbyplatform, som kan rumme vorbasse.dk samt skabe mulighed for 

interaktiv kommunikation mellem foreninger, grupper og enkeltpersoner med fælles interesse. Vi var med 

til at formulere systemkravene for en landsby som Vorbasse. De øvrige deltagere var provinsbyer som 

Vejle, Odense og Roskilde samt it-firmaet Application.   Projektet fik ikke det ønskede tilskud fra ministeriet 

og ligger derfor brak lige nu. Vi er dog blevet spurgt, om vi også vil deltage som testgruppe i et evt. mindre 

projekt. Dette har vi bekræftet. 

Sundhedshus 

Med afsæt i møder tilbage i 2011 da Frihavnen stod til lukning, og hvor lokale kræfter i stedet 

præsenterede en vision om en udbygning af Frihavnen og etablering af med et nyt sundhedshus og evt. et 

hospice, har der borte fra projektørlyset været arbejdet videre på tankerne om et sundhedshus til afløsning 

for det nuværende lægehus og suppleret med flere typer af sundhedspersonale.  Det er en tung sag med 
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"tunge samarbejds-partnere". Aktørerne er Region-syd, Billund Kommune og ikke mindst det 

privatpraktiserende lægehus i Vorbasse. 

I Billund Kommunes tekst til budgetforliget for 2015 står der, at man vil arbejde for etablering af lægehuse i 

Grindsted, Sdr. Omme og Vorbasse. 

Over tid har vi haft gentagne kontakter til Preben Jensen (regionspolitiker), Ruth Lauridsen (formand for 

socialudvalget i Billund Kommune) og ikke mindst med en repræsentant for lægehuset. 

Usikkerhed om vilkårene for et sådant projekt betyder lang tids overvejelse og forsigtige udmeldinger. 

Kræfter udefra har dog påvirket situationen. Regeringen har lagt et vist pres på kommunerne for at sikre, at 

der fortsat vil være attraktive lægepraksis for nye læger at indgå i. Samtidig skal Vorbasse-lægehus over de 

nærmeste år finde nye kolleger til at indgå i deres praksis.  Det rejser vel spørgsmålet om, hvordan man 

skaber de mest attraktive rammer for nye kolleger. 

Status ved indgangen til 2015 er, at Ruth Lauridsen melder tilbage i løbet af januar, når socialudvalget skal 

arbejde med sagen. Vi er blevet lovet, at der ikke sker noget hen over hovedet på os. 

KOO har inden jul sendt en sammenfatning af tankerne om et sundhedshus til Ruth Lauridsen, så det ikke 

går i glemmebogen. Det har været en glæde, at lægehusets repræsentant Jens Søndergaard har tilbudt at 

være medunderskriver af brevet og desuden tilkendegivet, at lægehuset gerne indgår i samarbejdet med 

de lokale kræfter. Vi er nået langt, men må nu afvente, hvad hovedaktørerne beslutter. Det bliver meget 

spændende. Et dokument om tanker og ideer for sundhedshuset kan ses på vorbasse.dk. 

Frihavnen 

Et velfungerende lægehus og et velfungerende plejecenter er vitalt for Vorbasse. Derfor arbejder KOO og 

andre for at støtte op om Frihavnen. Det gør man ikke uden dialog med ledelse og områdeleder og Billund 

Kommunes social- og sundhedschef. 

Der arbejdes både på det strategiske plan om Frihavnens eksistens og funktion og på det mere 

indholdsmæssige og værdibaserede - altså om menneskesyn, værdier, klimaet/atmosfæren, som alt 

sammen er så vigtigt både for beboerne og de mange frivillige, der yder så stor en indsats for Frihavnens 

beboere. 

Der har været afholdt møde med socialchef Klaus Liestmann om de store linier. 

Der er også afholdt møder med Frihavnens nye leder Lene Jensen sammen med områdeleder Tove 

Kristensen. På disse møder har man tilbudt ledelsen støtte og sparring - og venter på en endelig 

tilbagemelding desangående. 

Frihavnsgruppen er desuden i gang med at planlægge en aktivitetsplads mellem  Frihavnens terrasse og 

fortovet.  Man tænker på diverse lege- og motionsredskaber, som skal kædes sammen med aktivitet på 

hjertestierne. Et konkret projekt er under udarbejdelse.  
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Områdefornyelse 

Mange af de ønsker, der har været fremsat om Vorbasses udvikling, er hver for sig ganske vigtige, uden at 

de nødvendigvis har så meget med hinanden at gøre.  En del af ønskerne er blevet "bundtet", så de 

sammen udgør kernen i en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vi bad Tove Baisgaard 

om at lave en forslag til ansøgningen ud fra ministeriets forskrift. Vi kan egentlig slet ikke, selv om vi er nok 

så interesserede Vorbasseborgere, sende en sådan ansøgning. Det kan kun Billund kommune! 

Da kladden var færdig, henvendte vi os derfor til direktør for teknik- og miljø- afdelingen Henrik Narud for 

at få en snak om vort forarbejde. Vi blev inviteret til møde i forvaltningen den 18. november. Vi havde 2½ 

time med H. Narud og tre af hans fagfolk. Vi forklarede, argumenterede og solgte projektet, det bedste vi 

kunne. Vi fornemmede velvilje, men tidspresset var et problem: Ansøgningsfrist i ministeriet var 7. januar 

2015.  Vi fik tilsagn om, at man ville se på sagen og undersøge, om det lod sig gøre. 

Allerede dagen efter blev vi inviteret til møde med det samlede Teknik- og Miljøudvalg den 2. december for 

at fremlægge sagen på ny. 

Igen den 2. december oplevede vi stor interesse, og vi havde en livlig debat om udviklingen af Vorbasse og 

andre landsbyer. To timers drøftelse fløj af sted. Senere på dages skulle udvalget beslutte, om man ville 

sende vores ansøgning. Så var der dømt ventetid. Ved 21-tiden kom der et positivt svar. Så var der det 

praktiske tilbage. 

En ekstern konsulent blev hyret til at finpudse ansøgningen, så også kommunens ønsker kunne formuleres. 

Tre dage senere, den 5. december, var vi så igen til møde H. Narud, Susanne B. Jensen og konsulenten 

Tenna Tychsen. Et meget spændende og konstruktivt møde, hvor det ikke drejede sig OM ansøgningen 

skulle sendes men om, HVORDAN ansøgningen kunne gøres så interessant, at ministeriet vil reagerer 

positivt på ansøgningen. Igen to timers intens drøftelse.  Herefter sker den sidste tilretning, så ansøgningen 

kan sendes den 6. januar. På det tidspunkt har vi modtaget kopi af den endelige udgave. 

Ministeriet forventes at afgive svar i løbet af marts måned. Så nu er der ny ventetid. 

Det var lidt om processen og det meget positive samarbejde, vi har med rådhuset. 

Ansøgningen fylder ca. 20  A4-sider og kan ikke gengives her, men læses i sin helhed på Vorbasse.dk 

Hovedpunkterne er: 

- Skabe nye sammenhænge i bystrukturen med markering at det naturlige centrum og indretning af sociale 

og kulturelle samlingspunkter og opholdssteder for alle borgere og besøgende i byen 

- Forskønnelse af bykernen og hovedgaden 

-Øget trafiksikkerhed for alle trafikanter, trafikdæmpning og bedre overgange 

- Sammenhængende plan for stiforbindelser i byen mellem de forskellige boligområder og ud i naturen 

omkring Vorbasse 
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- Registrering af bygnings- og kulturarv i bykernen med henblik på vurdering af renoveringsbehov med 

støtte under byfornyelsesloven 

Bevilges de ansøgte 1.9 mio kr fra ministeriet, starter projektfasen, og så skal Billund Kommunes politikere 

beslutte om / hvordan man  i budget 2016  kan finde penge, som udgør Billund Kommunes andel af 

projektet. Så der er lang vej igen. 

Et tilsagn fra ministeriet vil med stor sandsynlighed blive startskuddet på udformning af det konkrete 

projekt med størst mulig borgerinddragelse. 

For KOO var første udfordring at overtale kommunen til at overtage vores forarbejde. Det lykkedes. 

 

 

3. Samarbejde med Billund kommune 

Samarbejdet med Billund Kommune er allerede berørt, uden at det dog er fyldestgørende. Det helt 

gennemgående indtryk er, at vi bliver mødt med lydhørhed og interesse - og en vis beundring for al den 

energi, der er samlet i Vorbasse. 

Vi har valgt en strategi, der betyder, at vi kontakter nye kommunalt ansatte med relevans for udviklingen i 

Vorbasse. Derfor har følgende været inviteret til møde om Vorbasse i Fritidscentret: 

30. april 2014 var Marianne Witte, kommunens nyansatte bosætningskoordinator, inviteret til møde med 

et udvidet koordineringsudvalg, lokalråd og vores nyvalgte lokalpolitikere.  Emnet var selvsagt bosætning    

- hvad har vi gjort for at øge den, og hvad kan vi med fordel fortsat gøre. Marianne var generelt imponeret 

over vores tiltag. Vi fik skabt en god kontakt og Marianne har nu navne på kontaktpersoner i sin skuffe. 

10.december 2014 var Malene Winther, kommunens nyansatte udviklingskonsulent så på besøg sammen 

med formanden for kommunens Landdistriktsudvalg Kenneth Storbank.  Mødet startede kl. 15 med en 

times rundtur i bil til Vorbasses highlights og mørke pletter ledsaget af snak om Vorbasses historie og 

identitet. 

Kl. 16 en rundtur i Fritidscentret med dets tilblivelseshistorie. Også her imponeredes gæsterne af det store 

lokale engagement og den økonomiske satsning. Så var det kaffetid og flere deltagere sluttede sig til. Frem 

til kl. 18 drøftede vi udvikling, projekter og samarbejde både lokalt og mellem lokalområder og Billund 

Kommune, hvor 40 % af befolkningen bor uden for "storbyerne" Billund og Grindsted. 

Også ved dette møde blev det slået fast, at Vorbasses samarbejdsstruktur er "skæv" i forhold til de 

kommunale forretningsgange. Problematikken er nævnt tidligere. 

Ud fra dette og referat fra diverse møder, skulle det gerne stå klart, at vi forsøger at skabe så mange 

indgange til Billund Kommunes forvaltning og politikere som muligt. Helt bevidst møder vi op både positive 

og konstruktive - og gerne med et forslag i lommen. 
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4. Samarbejdsstruktur 

Som antydet ovenfor er strukturen for samarbejdet mellem de fem foreninger med koordineringsudvalget 

og det mere officielle lokalråd noget atypisk. På rådhuset har man haft meget svært ved at overskue, hvem 

der egentlig "tegner" Vorbasse udadtil. En ekstra krølle er det, at også Fritidscentrets forretningsudvalg har 

en større ansøgning liggende hos Billund Kommune.  Så---- rådhuspersonalets forvirring er nok forståelig. 

Derfor må vi snarest finde en model, som giver større tydelighed udadtil, for vores model må ikke bevirke, 

at vi fremstår som splittede og dermed svagere.  Vi har afholdt to møder med Lokalrådet om sagen og 

fortsætter drøftelsen primo januar. 

 

 

5. 2015 

Der er ingen tvivl om, at 2015 bliver et spændende år, hvor en afklaring på mange af projekterne kan falde 

på kan falde på plads.  Udfaldet kommer på afgørende vis til at forme en del af KOO´s arbeje. 

Ud over dette skal der tages hul på debatten om indhold til en ny helhedsplan for Vorbasses udvikling. 

Planlægningen af denne proces tager vi fat på sidst i januar. 

 

Med ovenstående redegørelse håber vi, at informationen vil give anledning til, at man "mand og mand 

imellem" vil snakke om emnerne, og at man på et senere tidspunkt vil deltage i møder om den fælles 

indsats for Vorbasses udvikling.  Lad os håbe, at 2015 bliver et godt Vorbasse-år. 

Efter udsendelsen af dette nyhedsbrev vil Koordineringsudvalget fremover udsende supplementer i takt 

med, at der er nyt at fortælle. 

Har man allerede efter læsningen af dette nyhedsbrev kommentarer eller spørgsmål til 

Koordineringsudvalget, er man velkommen til at skrive til udvalget på adressen jom@stofanet.dk 

 

 

Hilsen Koordineringsudvalget 

12. januar 2015 

 

 

 

 


