Den dynamiske landsby
Bestyrelsens beretning for året 2018

Da vi holdt Den Dynamiske Landsbys generalforsamling i januar 2018, blev det optakten til et
virksomt år, ikke mindst i forbindelse med det nye års livtag med områdefornyelsen. Her har
foreningen været aktiv, både ved at skyde lidt penge i projektet og ved at etablere en
historiegruppe, der vil bidrage til at gøre byen mere interessant for turister og kommende
bosættere. Planen er at forske i og på levende måde fortælle landsbyens over 4.500 år lange
historie: ’Hvor kom Vorbasse fra?’ Der er også et behov blandt nuværende indbyggere, for at få
dele af historien genopfrisket eller uddybet. Historiegruppen består af Jeroen Schotemeijer,
Brian Madsen, Jørgen Møller og undertegnede.
Som noget nyt, men absolut i tråd med at indkredse og synliggøre begrebet ’identitet’ – at
Vorbasse er noget specielt – har vi fået tegnet og fremstillet ’Vorbasse-plakaten’ i to størrelser.
Mette Voldmesters altid fængende streg har vist sig at have ramt plet, og første oplag er
allerede væk og et nyt er netop trykt. Projektet blev velvilligt støttet af Vorbasse Fonden, uden
hvilken mange gode ideer ville hurtigt strande. Overskuddet fra salget går til nye oplag og
andre nye tiltag, der gavner byen.
I vores bestræbelser på at understøtte aktiviteter, der kan være gavnlige for byens fremtid, har
foreningen været fødselshjælper på en række ret forskellige projekter:


At skaffe penge til en særlig ’oplevelsescykel’ til Frihavnen. Her arbejdede vi sammen
med Erhvervsforeningen og Frihavnens Venner. Cyklen er en særlig handicapcykel, der
foran kan transportere en person, der sidder i kørestol. Den har allerede tilbagelagt
mange kilometer til glæde for Frihavnens beboere.



At yde tilskud til Vorbasse skoles projekt i 4. og 7. klasse: ’Vorbasse bakker op’. Der er
allerede opnået fine resultater i bestræbelserne på at støtte Danmarksindsamling 2019,
og samtidig vise, at Vorbasse, med skolens elever i spidsen, kan arbejde virkelig stærkt
sammen.



At skaffe midler til fire parkbænke til området omkring Frihavnen til glæde for
beboerne, pårørende og besøgende – samt hele byen. Dette projekt realiseres gennem et
samarbejde mellem Frihavnen og Blå Kors, Vorbasse. Udformningen af bænkene er

aftalt med Blå Kors’ professionelle værksted, og bænkene vil blive sat frem så snart
foråret indbyder til det. Vi glæder os over en ny kontakt mellem to af byens væsentlige
institutioner. Igen har Vorbasse Fonden støttet både med penge og opmuntring.


At afholde to tegnekurser i et samarbejde med Vorbasse bibliotek. Det er afslutningen
på et projekt, som foreningen startede i 2017 med de såkaldte ’krea-lørdage’. Gennem
De Frivillige på Vorbasse bibliotek blev bibliotekets faciliteter stillet til rådighed for
forskellige aktiviteter, først og fremmest målrettet børnefamilier i byen. Det har været et
forsøg på at tilbyde nogle aktiviteter, der ellers kun udbydes i Billund og Grindsted. At
vi også tiltrak deltagere fra netop de to byer, er vi kun glade for. De ansatte på Vorbasse
Fritidscenter bakkede godt op om arrangementerne, og kunne fremvise byens
udmærkede faciliteter.



At deltage med andre foreninger i arbejdet med at skaffe et foredrag med Daniel Rye
(fange hos Islamisk stat) til byen i det nye år. Billetterne til dette meget omtalte og roste
arrangement den 9. april i år er allerede næsten alle solgt.
Vi deltog i Erhvervsforeningens udmærkede sensommerarrangement ’Owen Avden’
med en stand, og vi vil i år satse på en mere omfattende deltagelse.

Som det sidste besluttede vi i december måned at husstandsomdele en indbydelse til
denne generalforsamling sammen med en opdatering af vores aktiviteter. I bestyrelsen
kan vi desværre ikke længere nå rundt med en personlig opfordring til alle i byen til at
tegne et medlemskab i Den Dynamiske Landsby (50 kroner), og vi har nemlig brug for,
at flere bliver medlemmer af foreningen og kommer med ønsker og forslag.

Til sidst en stor tak til en initiativrig og hårdtarbejdende bestyrelse, samt til en støttende
medlemsskare!

