Den dynamiske landsby
Årsberetning fra bestyrelsen for året 2019

Bestyrelsen har oplevet et stabilt og nogenlunde roligt år. Der har været flere fokuspunkter.
For det første har bestyrelsen tæt fulgt det arbejde, som dens nedsatte historiegruppe har udfoldet.
Arbejdet, der først og fremmest går ud på at synliggøre Vorbasses historie, blev aktualiseret i
oktober ved lanceringen af en erhvervsfremmende forening ’Kilden i Vorbasse’. Den dynamiske
landsby støtter denne forening ved på amatør niveau at forske i den del af byens historie, der kan
støtte deres bestræbelser. For eksempel ved for nylig at dokumentere, hvordan Aktieselskabet
Vorbasse Lægehus udviklede sig i starten af 1900-tallet og på folkeaktier etablerede en
erhvervsmæssig virksomhed her i byen.
Takket være økonomisk støtte fra Vorbasse Fonden, har historiegruppen været i stand til at knytte
kontakter til nogle af landets førende arkæologer og formidlere. Således er der holdt givende møder
med tidligere leder på Nationalmuseet og rigsantikvar Steen Hvass, der gennem 13 år udgravede
Vorbasses første syv bebyggelser, og med den ansvarlige arkæolog på Sydvestjyske museer i Ribe,
som vi sorterer under, og ikke mindst med ansatte ved museet Kongernes Jelling. Herfra er
direktøren og den ledende arkæolog formelt knyttet til det projekt, som historiegruppen er i fuld
gang med at søge midler til: Udgravning af Helligkilden og formidling af resultaterne. Vi har fået et
flot udgangspunkt gennem en rundhåndet bevilling fra Vorbasse Fonden, der gør, at de
efterfølgende fondsansøgninger lettes betragteligt.
Foreningen har også støttet Arkivets spændende arbejde med at afdække langdyssen ved
Rankenbjerg/Nebel og gøre den tilgængelig. Gennem det arbejde blev Vorbasses historie synligt
ført tilbage cirka 5.000 år – til stor almen interesse.
Den dynamiske landsby ser det som en af sine fornemste opgaver at støtte opmærksomhed på og
interesse for Vorbasse – med fokus på øget turisme og bosætning. Succesen med Vorbasse plakaten
har gjort, at vi har været nødt til at genoptrykke plakaten i begge størrelser, så vi igen har den på
lager. Som en udløber herfra, har vi fået Mette Voldmester til at hjælpe med at få produceret
’Vorbassekort’ i to størrelser. Disse dobbeltkort med konvolut er netop trykt i to størrelser: A5 –
som et almindeligt telegram – og A7, et lille kort til gaver, småhilsener med mere.

Vi har også i bestyrelsen reageret meget positivt på en henvendelse fra Lokalrådet, hvor rådet
foreslår et samarbejde om årligt at hædre og belønne initiativer til byforskønnelse – for eksempel en
klækkelig præmie til dem, der laver synlige forbedringer på deres hus og omgivelser, således at hele
byen derved får et løft.
Vi har været i gang med at udarbejde en ny folder, der kan bruges af Billund kommune, når de laver
fremstød for bosætning og turisme, eller af ejendomsmæglere. Den skal også ligge på offentlige
steder som biblioteker og kommunens fritidscentre. Folderen sætter som sit udgangspunkt fokus på
skolen og mulighederne for børnefamilier i Vorbasse. Vi har meget at tilbyde, som ikke kommer til
almindeligt kendskab med mindre vi hele tiden gør opmærksom på os selv.
Et vedvarende fokus for foreningen er fastholdelse af kontingentbetalende medlemmer. Vi har for
tiden et ret lavt medlemsantal, selvom vi gennem 2019 har lavet flere tiltag for at nå ud og gøre det
let, at betale sit medlemskab. Ved for eksempel at være synlige ved erhvervsforeningens ’Owen
Awden’ arrangement og ved at lægge foreningens MobilePay nummer på vorbasse.dk . Vores
største antal medlemmer blev tegnet det år, hvor to fra bestyrelsen brugte et par måneder på
personlige henvendelser: at banke på dørene med tilbud om medlemskab. Desværre rækker tiden og
kræfterne ikke længere til det. Som konsekvens heraf og på grund af det urimeligt store arbejde med
at få skaffet betalinger, har bestyrelsen besluttet at foreslå en vedtægtsændring i aften, således at
foreningen bliver kontingentfri og bestyrelsen kan investere kræfterne på fornuftigere vis.
I aften har bestyrelsen inviteret medlemmerne – som tak for jeres interesse og trofasthed – samt
interesserede fra andre bestyrelser i byen – til en let nytårskur. Formålet er at nyde at være sammen
med andre aktive i byens liv og snakke om vores planer, ideer, succeser – og ikke mindst, om hvor
udfordringerne ligger. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at få det bedste ud af 2020 og årene
fremover?
Til slut skal jeg takke både for den generelle støtte, som vi mærker, og specielt den uundværlige
opbakning vi oplever fra Vorbasse Fonden, når vi har projekter, vi skal have realiseret.
Og slutteligt en varm tak for det store engagement, som bestyrelsens medlemmer har lagt i arbejdet
i det forgangne år.

