Fællesmødet d. 22. april i Vorbasse Fritidscenter med
Grundejerforeningen, Lokalrådet, Vorbassefonden, Erhvervsforeningen
1. Evaluering af borgermødet:
Der var en positiv stemning; vi er godt ført ind i tingene og har udset de rigtige områder. Men vi
mangler de unge i processen. Nu er strukturen interessant. Tingene skal kædes sammen, der skal
ankermænd i grupper (gerne flere og små, gerne med begrænsede opgaver især af hensyn til de
unge, der er travlt optaget).
2. Aktuelle arbejdsopgaver:
Frihavnen. Den gamle gruppe, suppleret med nye folk, har holdt møde. To grupper er nedsat, der
arbejder med indholdet af Frihavnen fremover og med taktik og præsentation. Politikerne skal
præsenteres med en klokkeklar plan, der inkluderer en udbygningsplan og lægehuset. Den færdige
plan har deadline d. 1. november. Inspirationsgruppen møder igen den 20. juni til status.
Diskussioner om Frihavnen foregår i lukket rum og positivitet er nøgleordet. Men der er også herog-nu problemer for grupperne at se på.
Bosætning. Lokalrådet har gang i byggegrundsproblematikken men det er svært at få kommunen /
politikerne i tale. Kim Gosvig er med til LRs næste møde – sandsynligvis i maj. Inger formulerer et
brev, som LR kan tage stilling til og videresende til kommunen. Der er fire lodsejere, der kunne
være interesseret i at tilbyde byggegrunde.
Bosætning handler om mere end ’blot’ byggegrunde. Hvordan skal Vorbasse udbygges? Inger,
Niels, Gunnar E, Jørn plus evt. én til fra LR danner gruppe. Eva kontaktes for at høre, om hun vil
med.
Økonomi. Landdistriktspuljen på 750.000 kan søges til a) bosætning og b) udvidede aktiviteter i
Fritidscentret ifølge Helhedsplanen. Vedr. gå/cykelsti til Rideklubben skal man være kreativ, så.
Rideklubben har undersøgt nogle muligheder. Alternative placeringer af en cykelsti kunne
overvejes. Problematikken får lov at hvile.
Markedspladsen. Der er bindinger vedr. antal dage, en del af markedspladsen kan anvendes. Men
alle ideer er velkomne hos Grundejerforeningen.
Vedr. Post Danmark Rundt (Billund-Holsted gennem Vorbasse d. 31. juli), sættes flagalléen op +
banner om byen. Flere muligheder for at festligholde begivenheden drøftedes. Den direkte
nytteværdi er svær at måle. En forening kunne evt. være interesseret. Inger kontakter Dianna
Vejgård fra Idrætsforeningen.

Landsbypedelordning. En landsbypedel ansættes i senior-job. Kommunen skal acceptere, at en
forening står for ordningen. Det kunne f.eks. være Frihavnens Venner – plejehjemmet har i
princippet ingen pedel. Ordningen ses som en god idé. Tønder, der kører ordningen, kontaktes plus
Billund kommune.
Turisme. Det er først og fremmest de mennesker, der lever af turisme, der kan melde ud. Brian
sammensætter en gruppe, der tager hul på problematikken. Der er allerede mange gode idéer fra
borgermødskataloget (f.eks. søprojektet).
Markedsføring. Det er en storvægter. Vi er allerede foran mange andre på grund af markedet,
krigshavnen mv. Men vi bruger ikke altid de mange gode historier om byen. Vi mangler også at
evaluere, hvilke medier, der skal bruges (aviser, Radio Trekanten / Esbjerg, sociale medier). Der
skal ses på, hvor og hvordan, fremstødet skal sættes ind. Landdistriktspuljen kan komme på tale her
– f.eks. en pjece, der sigter på øget bosætning. En opstartsgruppe, der skal se på strukturen i
arbejdet, nedsættes: H.C., Inger, Jeremy, evt. en, som Erhvervsforeningen finder frem til. Mette
Voldmester kontaktes af Charlotte.
Tidshorisonten. Grupperne satser på 1. juni som slutdato for tilbagemeldinger (Frihavnen dog lidt
senere). Evt. duplikerbart materiale kan sendes løbende til Jørgen. Vi holder fællesmøde igen
TORSDAG d. 27. JUNI kl. 19.00 i Fritidscentret.
3. Struktur og udmeldinger. Vi skal have en fælles kasket; foreløbig er vi 5 foreninger, der
arbejder godt sammen. Der burde være en mindre, koordinerende gruppe. Vi skal melde ud, at vi er
i gang med ovennævnte hovedområder, og folk skal have muligheden for at være med. Det kan
signaleres gennem Ingers referat på vorbasse.dk – er der nogen, der umiddelbart brænder for et
område, kan de melde sig til arbejdsgruppen. Samtidig skulle vi helst have støbt et fundament, så
processerne startes målrettet; altså, der kommer sandsynligvis en mere konkret tilmelding /
prikkerunde til efter det næste fællesmøde.
4. ’Byg det op’-konkurrence (DR P4). Vi har ikke et projekt i skuffen, der kunne komme på tale
med så kort varsel. Men der blev nævnt, at vi skal undersøge mulighederne for andre projekter:
at lukke kilden op igen
at hjemføre endnu en u-båd
at lave en ordentlig byport.

