
Workshop om områdefornyelse den 4. oktober 2016. 

 

På vegne af koordinationsudvalget bød HC velkommen til de godt og vel 40 fremmødte borgere. 

HC opfordrede borgerne i Vorbasse om at stå sammen om denne opgave, lige som Vorbasse stod 

sammen om at udbygge fritidscentret for år tilbage. 

Koordinationsudvalget havde indgået aftale med Billund kommunes tidligere kommunaldirektør 

Tove Baisgaard til at guide os igennem aftenen.  

Tove gennemgik noget af det program, der er indsendt til ministeriets godkendelse. TB’s slides kan 

læses på vorbasse.dk. Tove fulgte op på HC’s velkomst og sagde at projektet kun kan ske med 

borgernes hjælp. Hun henviste til en hjemmeside: www.byfornyelsesdatabasen.dk, hvor der kan 

hentes inspiration fra 142 projekter. 

Spørgsmål fra deltagere: 

Byens midte er det fysisk eller mentalt? 

TB: Byens midte er fysisk og historisk omkring torvet ved Prikken m.v. Mentalt kan man godt 

forestille sig, at mange synes byens midte, som samlingssted, er fritidscentret.  

Hvem prioriterer de midler, der er givet? 

TB:  

Kommunen ejer projektet i sin helhed og det er koordinationsudvalget, der i et samarbejde med 

kommunen finder frem til de projekter, der kan gennemføres.  

En af de store aktører bliver Vejdirektoratet. De har i deres planer en prioritering af, hvilke veje, 

der skal ske ændringer/forbedringer på. Det er derfor vigtigt at komme i en god dialog med 

Vejdirektoratet. 

Det skal også undersøges, om det er Vejdirektoratet, der ejer fortove og cykelstier. 

Hvem søger fonde til de forskellige projekter? 

Gitte Holmgaard: 

Koordinationsudvalget vil lave en skrivelse til arbejdsgrupperne, hvor vi vil redegøre for 

arbejdsgruppernes ”spilleregler”. Hvordan grupperne kan arbejde og skal melde ind til 

koordinationsudvalget. Her vil vi også redegøre for, hvem der planlægger ansøgninger til fonde. 

Kan koordinationsudvalget søge fonde eller er det kommunen, der skal søge? 

TB: 

Det afhænger af, hvad der skal søges til, men kommunen vil altid skulle være orienteret og give sit 

besyv med. 

Hvis man søger penge fra EU, så kræver det virkelig, at man har nogen til lave en ansøgning, som 

kender reglerne. 

http://www.byfornyelsesdatabasen.dk/


TB: Hvordan vil I holde omverdenen orienteret om, hvad der sker og hvor langt I er? 

HC: Der er vi i gang med at lægge en plan og vi er i kontakt med journalist Anette Jorsal, som skal 

følgen processen og skrive artikler/pressemeddelelser. 

Herefter fordelte deltagerne sig i fire arbejdsgrupper: 

Byens ansigt hovedgaden – trafik 

Byens sammenhænge – skole-fritidscenter og stier 

Byens pladser og torve 

Bosætning og markedsføring. 

Borgere, der ikke var til stede, men gerne vil deltage fremover, er velkommen til næste møde. Det 

er et ønske, at arbejdsgruppernes mødedatoer offentliggøres i kalenderen på vorbasse.dk 

 

Tilbagemelding fra grupperne: 

Byens ansigt hovedgaden – trafik 

Gruppen vil gerne bede kommunen etablere et møde i januar/februar med Vejdirektoratet for at 

få en dialog i gang om processen. Hvilke rammer kan vi arbejde inden for osv. Det skal gerne være 

et møde i dagslys. 

Endvidere skal vi finde handleplaner fra ledningsejerne i hovedgaden: Billund Vand, SE osv. 

Frem til næste møde den 7. november kl. 19-21 i fritidscentret vil vi hver især finde 

billedinspiration. 

Inger skriver referat fra gruppen.  

Byens sammenhænge – skole-fritidscenter og stier 

Ole Velo Jensen er gruppens tovholder og modtagerforslag fra gruppens medlemmer. 

Næste møde finder sted den 8. november. 

Byens torve og pladser 

Jeremy har påtaget sig at være talsmand. Næste møde holdes den 15. november. 

Tiden blev brugt til at snakke forskellige vejforløb, konstatere at vi har mange åbne pladser, som vi 

gerne vil forbinde i et grønt bånd. 

Vi har vist en bus, som kommer en gang hver ½ eller hele time. Det kan ødelægge mange gode 

ideer. 

Der ligger et forslag om aktivitetsområde ved Frihavnen. Det skal der orienteres om i gruppen. 

Bosætning og markedsføring. 

Gitte Holmgaard refererede fra gruppen. Der er aftalt møder den 8. november og den 23. 

november. 

Der har tidligere været mange initiativer omkring markedsføring. Vi skal have afdækket, hvilke ting 



der er i gang. 

Markedsføring. Vi har så mange gode historier. Hvem skal vi formidle dem til. Vi skal arbejde med 

en mere målrettet kommunikation. 

Tove Baisgaard rundede aftenen af med at sige, at vi skal sørge for at arbejdsgrupperne ikke lukker 

sig om sig selv. Alle skal være med.  

Og så er det vigtigt med tålmodighed og huske på, at det ikke er sikkert, at det er de bedste ideer, 

der bliver gennemført. Det kan være afgørende, at der er en sammenhæng mellem projekterne.     
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Inger Donslund 


