PLAN for afvikling af debatmødet 18/3 2013 efter fællesspisningen

1.Jørgen Møller byder velkommen
2. Preben Jensen orienterer om Billund Kommunes visioner og planer for udvikling af landområderne specielt Vorbasseområdet.
3. Spørgsmål og kommentarer fra salen.
4. Præsentation af vores foreløbige resultater

Jørgen Møller begrunder og disse punkter:

VISION:
Over de næste 10 år skal Vorbasse udvikles til at være Billund Kommunes sydlige
kraftcenter.

MÅLSÆTNING for indsatsområder:
A)

Bosætningen skal øges med 10%

B)

Turismen skal øges med 20%

C)

Markedsføring/branding skal udvikles professionelt og koordineres

Inger Donslund gennemgår kort

ad. A) Bosætning
- flere byggegrunde og varierede lejlighedstyper
- velkomstkurven kan den udvikles?
- anlæg af cyklestier
- byfornyelse/byforskønnelse
- anlæg af et bytorv med informationstander o.l.

- omlægning af dele af busholdepladsen
- Invitationer til Fri fredag sendes til en større gruppe. Her tænkes f. eks. på familier uden for
Vorbasse, som har deres børn i børnehaven/skolen.
- politikere skal mindes om at manglende udvikling reelt betyder afvikling. Henvisning til kommunens
egen handleplan

Jørgen Møller gennemgår kort

ad B) Turisme
- anlæg af en større sø med tilhørende stier
- stier til Sønderhede
- flere overnatningsmuligheder
- koordinering af information om alle byens aktiviteter
- større udnyttelse af markedspladsen
- faste arrangementer hen over sommeren
- udvikle "oplevelsesferie"
a) byvandringer med kunst og historie
b) naturture til fods og i bil:
Randbøl hede
Syvårssøerne
Sønderhede
Klebæk høje
Fredet hærvej
Holmeå stien
Vittrup Baun
Tørskind

Jeremy Watts gennemgår kort

ad C): Markedsføring
- forskelligt sigte om det er nærområdet eller det fjerne opland/regionen
- indsatsen skal professionaliseres
- telefonreklamer ved indkørsel til Vorbasse
- bruge TV-syd og DR radio-syd og radio-trekanten systematisk
- pressemeddelelser skal bruges systematisk
- "Vind en weekend i Vorbasse" med fuldt program
- der skal skaffes penge fra de store pengetanke.
Her er kravet en samlet indsats for Vorbasse-egnen med visioner og klare mål for at vise
lokalområdets egen vilje til udvikling

5. Reaktioner fra salen, nye forslag og ideer

