
Den Dynamiske Landsby har afholdt generalforsamling, hvor der var genvalg til Jørgen Møller og nyvalg til 

Lilly Jørgensen. Gunnar Egsgaard ønskede ikke genvalg. Det beklagede den øvrige bestyrelse, idet Gunnar 

har gjort et stort stykke arbejde inden for bosætning, privat udstykning, i koordinationsudvalget og som 

foreningens kasserer. 

Jørgen Møller kom i sin beretning ind på de forskellige møder, som bestyrelsen eller enkelte af bestyrelsens 

medlemmer har deltaget i. Nogle af møderne er også foregået i  ”De fem foreninger”´s regi eller i deres 

koordinationsudvalg. 

Der er indsendt følgende ansøgninger til kommunens landdistriktspulje:  

En børnebog om Vorbasses historie. Ansøgningen er godkendt med 57.000 kr.  

En historisk frise til udsmykning i fritidscentret. Der er søgt om 65.000 kr. Ansøgningen er ikke behandlet 

endnu. 

Vorbasse Fonden har bevilget: 

50.000 kr. til koordineringsudvalgets arbejde med kortlægning, analysering og prioritering opgaver vedr. 

Vorbasses udvikling. 

30.000 kr. til nye udstillingsskærme i fritidscentret 

23.000 kr. til færdiggørelse af den historiske børnebog 

25.000 kr. til billedmagerprojektet Mit Vorbasse på Frihavnen. Her har Sparekassen Kronjylland også været 

sponsor med 2.500 kr.  

Jørgen Møller udtrykte stor taknemmelighed for alle de midler, der er blevet stillet til rådighed.  

Bosætningsfolderen er blevet genoptrykt i 500 eksemplarer, idet de første 1000 styk er ude hos 

ejendomsmæglere, på arbejdspladser osv. 

Billund kommune har ansat en bosætningskoordinator, Marianne Witte. Hun har sin arbejdsplads hos 

Billund Erhvervsfremme.  Hende har Vorbasse en god kontakt til og hun har fået navne på borgere, hun kan 

trække på, hvis hun skal vide mere om Vorbasse. 

Der har været afholdt et fællesmøde med ejendomsmæglerne, hvor der blev drøftet bosætning i Vorbasse. 

Hvad byen har at byde på. Der var rundvisning i fritidscentret og kun et par stykker af ejendomsmæglerne 

kendte til fritidscentrets eksistens. 

Sidsel Overgaard (radiojournalist fra USA) henvendte sigt i kulturugen og optog samtaler til projektet 

”gemte stemmer”. Emmy Schmidt og Inger Donslund talte om frivillighed, Jens Aage Thomasen og Sven 

Tygesen talte om Vorbasse gennem tiden. I marts 2015 kom Sidsel igen og denne gang blev det Axel 

Okholm, Anny Jensen og Børge Jepsen tur til at fortælle. 

Også i forbindelse med kulturugen blev der skabt en kontakt til kunstneren Stine Ofelia, som spurgte efter 

Vorbasses visuelle udtryk. ”Hvordan viser Vorbasse sig frem”? Kontakten blev til billedmagerkurset, hvor 

det vigtigste var, at den enkelte deltager viste sit eget udtryk om ”Mit Vorbasse”. 

Billund kommune har ansat en udviklingskonsulent og nedsat et landdistriktsudvalg – som skal lave en 

landdistriktspolitik. Formanden for udvalget og udviklingskonsulenten kom på et nysgerrighedsbesøg, hvor 



der selvfølgelige blev drøftet forskellige emner vedr. landdistrikternes problemer.      

Landdistriktspolitikken er sendt til høring hos kommunens 7 lokalråd. Det er ønskeligt, at mange vil sætte 

sig ind i, hvad landdistriktspolitikken indeholder. 

Koordinationsudvalget for de fem foreninger består af: HC, Niels Graversen, Eva Kristensen, Jørn Poulsen og 

Jørgen Møller. (Gunnar Egsgaard er udtrådt af udvalget). 

Noget af bevillingen fra Vorbasse Fonden på 50.000 kr. er blevet anvendt til et samarbejde med tidligere 

kommunaldirektør Tove Baisgaard. Toves opgave har været: 

1. at beskrive stærke og svage sider ved Vorbasse 

2. udarbejde udkast til ansøgning by, bolig og landdistriktsministeriet  om penge til områdefornyelse. 

3. analyser og debatoplæg til en ny helhedsplan  

Der arbejdes også med ideer til et nyt lægehus/sundhedshus. Lægerne er positive og vil gerne indgå i en 

arbejdsgruppe. Billund kommune arbejder også med sagen. 

Udstykningsplaner på Bækkevej er nået så langt at der faktisk er en lokalplan, der kan gå til politisk 

behandling. Sagen er dog sat i bero, da det er meget svært økonomisk for private at stå med udstykningen.  

Strukturen med Den Dynamiske Landsby, Lokalrådet, De fem foreninger, koordinationsudvalget. Hvem 

repræsenterer hvem og hvordan får vi det til at fungere. Det er der arbejdet meget med. Billund kommunes 

holdning er at alt til kommunen om fysisk planlægning o.l. skal gå via lokalrådet. 

Jørgen Møller sluttede sin beretning med en tak til bestyrelsen for samarbejdet, en særlig tak til Gunnar 

Egsgaard, som nu udtræder af bestyrelsen. En tak til øvrige samarbejdspartnere. 

Kassereren oplyste, at der i 2014 var 115 private medlemmer og 15 firmaer/foreninger som medlemmer. 

Det er foreningen ikke helt nået op på endnu i 2015. 

Kontingentet fortsætter uændret med 50 kr. pr. person og 200 kr. for firmaer og foreninger. 

Der kan tegnes medlemskab ved indbetaling på konto 9690 - 0000701122  i Sparekassen Kronjylland.  

Husk at oplyse navn og adresse + evt. mailadresse. 

Efter kaffen blev der drøftet forskellige muligheder for at fortsætte arbejdet med bosætning. Der blev vist 

en klip fra TV2 Nordjylland fra en boligmesse, hvor små byer forsøger at tiltrække børnefamilier. Det blev 

drøftet, hvor vi evt. skulle have en stand – Odense, Århus, hvor kommer pendlerne fra? Det blev også 

drøftet andre muligheder for at komme i kontakt med pendlerne. 

 

For vorbasse.dk 

Inger  Donslund  


