
VORBASSEGRYDEMØDE	  
Onsdag	  7.	  september	  

Referat	  fra	  opsamlende	  kommentarer	  efter	  debat	  ved	  bordene	  (Inger	  Donslund	  var	  ordstyrer)	  

Styrker:	  

Bente:	  Mange	  brænder	  for	  det	  frivillige	  arbejde	  

Gitte:	  Godt	  at	  vi	  kan	  arbejde	  på	  tværs	  af	  alder,	  foreninger	  og	  holdninger	  

Lene:	  stor	  iderigdom	  –	  mange	  med	  gode	  ideer	  

Christian:	  Storparceller	  –	  eget	  lægehus	  –	  mange	  gode	  foreninger	  

	   Står	  sammen	  og	  løfter	  i	  flok,	  når	  der	  er	  problemer	  

Christian	  Schmidt:	  Mulighed	  hvis	  vi	  fik	  udbygget	  frihavnen	  med	  lægehus.	  Vi	  kan	  jo	  se,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  
med	  et	  godt	  lægehus	  for	  at	  tiltrække	  nye	  læger	  til	  ledige	  stillinger	  

-‐ Man	  bliver	  godt	  modtaget	  som	  ny	  
-‐ Hvis	  nogen	  vil	  prøve	  noget	  nyt,	  så	  er	  der	  opbakning	  a	  la:	  Ja	  prøv	  det!	  Alt	  er	  muligt	  til	  det	  

modsatte	  er	  bevist	  
-‐ Da	  Vorbasse	  Fritidscenter	  var	  det	  ikke	  bare	  de	  store	  beløb	  fra	  de	  store	  arrangementer,	  

der	  blev	  sat	  pris	  på	  –	  alle	  de	  mange	  små	  bidrag	  blev	  lige	  så	  godt	  modtaget	  

Jens	  O	  Thomassen:	  central	  placering	  –	  ikke	  langt	  til	  Billund	  

-‐ God	  campingplads	  –	  gode	  ferielejligheder	  
-‐ Vorbasse.dk	  

Alice:	  Vi	  kan	  også	  sige,	  at	  vi	  har	  langt	  til	  alt,	  og	  at	  det	  er	  en	  fordel.	  Vi	  skal	  selv	  bygge	  en	  række	  tilbud	  op	  

-‐ Den	  modsatte	  Jantelov.	  Når	  nogle	  har	  fået	  en	  ide,	  så	  bliver	  de	  bakket	  op!!!!	  

	  

SVAGHEDER	  

Christian	  Schmidt:	  -‐	   Vi	  formår	  alligevel	  ikke	  at	  inkludere	  alle.	  En	  gruppe	  børn	  og	  unge,	  som	  ikke	  er	  
interesseret	  i	  idræt,	  og	  dem	  er	  der	  ikke	  noget	  for.	  	  

Gitte:-‐	   -‐	  Det	  er	  på	  vej-‐	  lokaler	  ovenpå	  Fritidscenter	  skal	  indrettes	  til	  værested.	  Mangler	  blåstempling	  
af	  Billund	  kommune.	  De	  skal	  betale	  til	  driften.	  Penge	  doneret	  fra	  Lego-‐fond.	  	  

=	  endnu	  et	  eksempel	  på	  at	  vi	  kan	  noget	  sammen	  –	  at	  vi	  kan	  se	  vore	  svagheder	  og	  gøre	  noget	  
ved.	  

Inger	  Donslund:	  

-‐ Vi	  vokser	  ikke	  nok	  
-‐ Vi	  er	  vokset	  5,6	  procent	  siden	  2006	  må	  gerne	  være	  mere	  
-‐ Fortælle	  de	  gode	  historier	  om	  vores	  børnehave	  om	  vores	  gode	  skole	  



Gitte:	  Søn	  sagde	  inden	  jeg	  gik	  herom:	  ”Her	  er	  plads	  til	  at	  være”.	  

Kvinde??:	  Dårlige	  busforbindelser.	  

	   Bus	  til	  Billund	  en	  gang	  i	  timen	  og	  weekend,	  men	  til	  Grindsted	  er	  det	  kun	  på	  skoledagene	  

Else:	  mangler	  cykelstier	  

Bodil	  Post:	  De	  unge	  går	  ikke	  ind	  i	  lokalpolitik	  –	  vi	  skal	  have	  mere	  gennemslagskraft	  

Svend	  Erik	  Schmidt:	  For	  meget	  slum	  i	  hovedgade	  

???:	  Noget	  at	  samles	  om	  om	  søndagen	  for	  de	  ældre	  

Else:	  –	  byggeri	  af	  ollekoller	  

Majken:	  Mangler	  gode	  lejeboliger	  

-‐ Unge	  familier	  med	  børn	  som	  ikke	  råd	  til	  hus	  er	  nødt	  til	  at	  flytte	  til	  andre	  byer	  

Jette:	  -‐	  motorvej	  –	  tæt	  på	  Vorbasse	  

-‐ Gør	  mere	  for	  at	  få	  turister	  til	  
-‐ Flere	  arrangementer	  fx	  i	  fritidscenter	  så	  trække	  folk	  til	  udefra	  

Lillys	  mand:	  -‐	  vi	  skal	  kæmpe	  for	  vores	  institutioner	  

MULIGHEDER:	  	  

Christian:	  samarbejde	  med	  nabobyer	  –	  Hejnsvig,	  Bække,	  Hovborg.	  	  

-‐ Billund	  er	  en	  enorm	  udviklingsmotor	  –	  det	  skal	  vi	  benytte	  os	  af,	  men	  der	  er	  også	  en	  
fremtid	  i	  at	  samarbejde	  med	  de	  andre	  

-‐ Bekymret	  for	  overbygningen	  på	  skolen.	  
-‐ Vigtigt	  at	  børn	  har	  det	  sjov	  og	  udvikler	  sig	  på	  Vorbasse	  skole	  

Jens	  D:	  En	  i	  2.	  klasse	  –	  de	  er	  21	  elever	  –	  syv	  i	  klassen	  kommer	  fra	  Bække	  og	  Hovborg	  

Sv.	  E.	  Schmidt:	  handler	  meget	  om	  den	  mulighed	  Billund	  giver.	  Vi	  skal	  lægge	  is	  ind	  i	  slipstrømmen.	  Hvis	  vi	  er	  
hurtige,	  så	  kan	  vi	  kun	  få	  en	  fordel	  af	  det.	  	  

-‐ Vi	  skal	  være	  den	  kompetente	  forstad	  til	  Børnenes	  Hovedstad.	  Vi	  skal	  være	  kloge	  nok	  til	  
at	  gå	  forrest	  

-‐ Hvem	  er	  vi?	  –	  Det	  er	  forældrene,	  lærere,	  borgere,	  børn	  (kanon	  historie	  –	  kan	  vi	  sætte	  
skub	  i	  den???????????????????)	  

-‐ Elever	  på	  flekstid	  er	  en	  mulighed	  
-‐ Jeg	  kunne	  se	  for	  mig	  lærere	  fra	  andre	  skoler	  på	  kursus	  i	  udskoling	  i	  VOrbassse	  –	  så	  kan	  

den	  ikke	  lukkes!!!!	  (Super	  historie!!!!!)	  

Jens	  Åge:	  	   -‐	  fremover	  skal	  være	  nogen	  til	  at	  tage	  over	  (i	  foreningerne??)	  

Jørgen	  Møller:-‐	   -‐	  måske	  også	  en	  diskussion	  om,	  hvor	  grænser	  for	  frivillighed	  går.	  Vi	  kan	  læse	  
historier	  om,	  at	  borgerne	  lægger	  fortov	  i	  andre	  lokalsamfund.	  Hvad	  kan	  vi	  her	  i	  Vorbasse	  
byde	  ind	  med.	  Hvad	  skal	  det	  kommunale	  servicesystem?	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  nyvurdere	  den	  



offentlige	  service	  ift.	  Hvad	  de	  frivillige	  selv	  vil	  gøre.	  Hvis	  offentlige	  siger	  nej	  –	  siger	  vi	  så	  pyt	  –	  
så	  gør	  vi	  det	  selv?	  (Den	  vinkel	  skal	  have	  plads	  i	  vores	  udstilling!!!!!!!!!!!!!!!)	  

Kommentar	  :”	  Arh	  hvis	  det	  er	  lægehuset	  (hvor	  man	  skal	  arbejde	  som	  frivillig,	  red.)	  så	  ved	  jeg	  ikke	  helt…..”	  

Chr.	  Schmidt:	  kommunen	  er	  nødt	  til	  at	  lytte	  til	  os.	  Vi	  skal	  have	  et	  samarbejde	  et	  samspil	  med	  kommunen	  
omkring	  det	  frivillige	  samspil	  –	  som	  er	  meget	  ansvarligt	  	  

-‐ Fremover	  vil	  vi	  helt	  sikker	  t	  komme	  til	  at	  diskutere,	  hvad	  frivillighed	  indebærer	  

Torben:	  når	  vi	  beder	  om	  hjælp,	  er	  det	  mere	  almindeligt	  i	  dag	  at	  svare	  med:	  hvad	  får	  vi	  for	  det?	  

-‐ Du	  skal	  til	  at	  kæmpe	  for	  frivilligheden	  

TRUSLER	  

???	  (Inger	  D???)	  –	  jo	  mere	  vi	  kan	  bevare	  af	  vores	  servicefunktioner	  og	  butik	  –	  jo	  bedre	  er	  vores	  liv	  

Christian	  (den	  døve…)	  –	  lille	  enhed	  i	  stor	  kommune.	  

-‐ Betaler	  konsulenter	  for	  rapporter,	  som	  de	  ikke	  selv	  forstår	  
-‐ Trussel	  når	  embedsmænd	  er	  på	  nakken	  af	  os	  

Inger	  D:	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  hele	  tiden	  er	  nogen,	  der	  er	  helt	  fremme	  i	  skoene	  og	  	  holder	  øje	  med,	  
hvad	  der	  sker	  	  

Jens	  Ole	  Svendsen:	  	   -‐Det	  er	  DJØFere	  der	  definerer,	  hvad	  der	  er	  kvalitetskrav	  og	  det	  indebærer	  at	  
alt	  skal	  være	  i	  stor	  størrelse	  i	  øjeblikket	  og	  så	  kan	  de	  små	  ikke	  være	  med	  mere	  –	  men	  pas	  på	  
at	  samfundsinstitutionerne	  ikke	  bliver	  for	  stort	  

OM	  PROJEKTET	  –	  Jørgens	  opfordring	  

Chr.	  Schmidt:	  -‐	  det	  her	  er	  identitesskabende	  

-‐ Fantastisk	  at	  lokalhistorisk	  arkiv	  kommer	  uden	  for	  murerne	  og	  at	  vi	  kommer	  ud	  i	  andre	  
byer	  –	  (efterfulgt	  af	  klapsalver)	  

Birgit:	  God	  ide	  

Sv.E.	  Schmidt:	  god	  ide	  –	  måske	  skulle	  arrangementet	  gennemføres	  en	  gang	  om	  året.	  

-‐ En	  svaghed,	  at	  de	  25-‐45-‐årige	  er	  underrepræsenteret	  –	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  
høre,	  hvad	  de	  kunne	  byde	  ind	  med	  

????	  kvinde:-‐	   	  Flyer	  rigtig	  god	  –	  bedre	  end	  en	  annonce	  –	  hvis	  jeg	  havde	  set	  det	  omtalt	  i	  en	  annonce,	  så	  var	  
det	  –	  nåh	  ja,	  men	  nu	  fik	  jeg	  lyst	  til	  at	  komme.	  


