
landsby
den dynamiske

-hva’ er det?

Den Dynamiske Landsby har ca. 100 medlemmer.
Jo �ere medlemmer des større gennemslagskraft og signal om, at 
Vorbasse samler kræfterne i en fælles indsats for landsbyen.
Bestyrelsen håber, at du vil støtte arbejdet og tegne et medlemsskab 
i DDL.
Medlemsskab koster 50 kr. årligt for private og 200 kr. for foreninger 
og �rmaer.

Det er let:
Overfør beløbet til foreningens konto i Vorbasse Sparekasse
konto: 9690-0000701123 med angivelse af navn og adresse.

-eller 

Udfyld snippen nedenfor og a�evér den sammen med beløbet i en 
lukket kuvert bestyrelsesmedlem:
Jørgen Møller, Dalgasvej 6 (formand)
Gunnar Egsgaard, Sorgenfrivej 5 (kasserer)
Inger Donslund, Parkvej 10
Jeremy Watts, Gl. Grenevej 2
Mette Voldmester, Skjoldbjergvej 13

VI HÅBER PÅ DIN STØTTE
Bestyrelsen

 

-vil du være med?

Udfyld og a�evér denne snip 
i en af de ovennævnte postkasser i 
en lukket kuvert, sammen med beløbet.

Navn..........................................................................................

Adresse..................................................................................................

Privat/personligt medemskab, 50 kr./år

Forening/�rma, 200 kr./år



DDL og De fem foreningers koordineringsudvalg
For at være e�ektive har “De 5 foreninger” valgt et 
koordineringsudvalg til at skabe overblik og prioritere 
blandt de mange opgaver.
P.t. har DDL to medlemmer i det fem mand store koordin-
eringsudvalg  og fungerer som sekretariat. 

Sammen med “De 5 foreninger” arbejder DDL for: 
- at sikre og udvikle Frihavnen
- at skabe et sundhedshus i Vorbasse
- at øge bosætningen
- at søge penge fra fonde til udvikling af Vorbasse
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Den Dynamiske Landsby (DDL)
Det er foreningens formål at følge 
Vorbasses trivsel og udvikling.
Foreningen holder øje med mulige 
trusler og udfordringer og fremlægger planer 
for at imødegå disse.
Foreningen sørger for at gode historier bliver 
alment kendte.
Foreningen arbejder for at udvikle landsbyen, 
der omfatter hele 6623-området.

Den Dynamiske Landsby:
- laver udstillinger
- laver borgermøder
- afholdt valgmødet i oktober 2013
- arbejder for en landsbypedel-ordning

Der er vigtigt at gode kræfter 
trækker på samme hammel.
Derfor har DDL været initiativtager
til et samarbejde mellem:
Vorbasse Lokalråd, 
Vorbasse Grundejerforening, 
Vorbasse Fonden, 
Vorbasse Erhvervsforening 
og DDL.

-og hvad laver de?
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