
Billund Landdistriktsråd 

 

Referat  

Ugedag: Mansdag Dato: 14. jan. - 2013 Fra: 19:00 Til: 22:15 

Mødested: Skjoldbjerg Medborgerhus 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende m. afbud: Hejnsvig, Stenderup-Krogager 

Fraværende u. afbud.  

Referent: Flemming 

 

Referat. 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt 

2. Orientering fra formanden. 

 Johan refererede fra mødet han og Flemming havde med Billund kommune, ved Jørgen Rye og 

Mikkel Qvist (referat er udsendt)BLDR har pt. ingen fast kontaktperson hos kommunen. Tove 

Baisgaard er bevilget kr. 89.000 fra Landdistriktspuljen til et Turismeprojekt. Private byggegrunde 

må godt annonceres på kommunens hjemmeside. Er der / må der, være salgspriser på grundene? 

Skiltning af byggegrunde ønskes også på byggegrunde i Skjoldbjerg-Almstok og Vesterhede. Vi 

har lokalt lovet at vedligeholde skiltene, og BLDR`s forslag til kommunen er at 

lokalrådsformændene kontaktes når noget skal ændres. Byggegrunde tages op på Temamødet – 

der bør være grunde til rådighed i lokalområderne. Johan fremsender os oplæg til henvendelse til 

kommunen. Hvem og hvornår udstykkes / byggemodnes grunde? Temadag med kommunen bliver 

tirsdag den 19. februar fra 18:30-21:30 

Hvor mange steder udleveres der ”velkomstpakker” til tilflyttere?  

 

3. Status Visit- Billund.   

 Skærme er opsat og i drift. 

Filskov:        Er ved at kortlægge hvad der skal på. 

Skjoldbjerg: Får ingen skærm opsat, da man mangler er placeringsmulighed. 

Vesterhede:  Skal have billeder fremsendt til Visit Billund. 

Sdr. Omme: Er i gang. Skærm placeret på kroen. 

Vorbasse:     Skærm placeret i hallen. 

Hejnsvig: ? 

Stenderup-Krogager: ? 

Er det en mulighed at tilgå informationer på infoskærme fra hjemme-pc i privat hjem? 

I Vorbasse mener det nuværende lokalråd at placeringen af skærmen i hallen er uhensigtsmæssig, 

men beslutningen må være taget af et tidligere lokalråd. Dette affødte en debat omkring 

muligheden for alternative skærme der tilknyttes oplysningerne på Infoskærmene. Skærme kan 

indkøbes for cirka kr. 19.000 pr. styk. Visit Billund skal spørges om dette kunne være en mulighed 

4. Indholdet af TEMA-møde i februar.  
H
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1. Fastlæggelse af indholdet fra BLDR. 

2. Form. 

3. Fordeling af opgaver. (Klares pr. mail) 

4. Andet. 



n Hvordan får vi et samarbejde i gang med Grindsted og Billund byer? 

Generere guldæg 

Cykelstier / indsatsområder 

Infrastruktur / Campus fødekæde 

Børnenes hovedstad / børnenes kommune 

  

 5.  Gennemgang af vedtægterne med henblik på at præcisere BLDRs formål.  

 

 Vedtægter, særligt §3 Rådets formål, blev gennemgået, og vi konstaterer at vi følger disse. Til 

vore BLDR-møder er der ofte frafald, og det bør måske præciceres at alle områder møder op. 

  

6.  Status på fremtidig pasning af BLDR’s hjemmeside.   
 Jesper Thorne er i gang med at opdatere BLDR`s hjemmeside (på timeløn, kr. 450 pr. time) 

Opdatering foretages i januar-februar. Skal de enkelte områder præsenteres med en kort tekst på 

BLDR`s hjemmeside, eller skal der kun linkes til de lokale hjemmesider? Hvad vil vi helst? 

7. Kort orientering fra lokalrådene.  

 Vorbasse: Byggegrunde, ”små” rundkørsler på de mindre veje, oversigtsforhold ( klipning af 
hække) Kommunalt samarbejde langsommeligt. 
Sdr. Omme: Kulturarvsprojektet, halprojekt skrider fremad, afholder møde 22. januar med 
borgmester og kommunaldirektør. Hans Tycsen inviteret med uden taleret. 
Vesterhede: Layout over den gamle skolegrund præsenteret for kommunen, der rykkes igen for 
brugsretsaftale. 
Skjoldbjerg: Arbejder på Årsprogram, samarbejder med lokal designer. Trygfonden har bevilget 
hjertestarter. Tørfisk kommer til arrangement den 14. september, et arrangement der er åben 
for alle. 
Filskov: Omorganiserer kontaktudvalget. Borgerforeningen nedlægges og lovene for 
kontaktudvalget revideres. Kontaktudvalg består af 15-16 personer. Plejehjemmet er ikke fuldt 
belagt, da der har været 5 dødsfald blandt beboerne på det sidste. Friskole kører OK, og står med 
nogle driftsmæssige udfordringer. Kroen er solgt til anpartsselskab, og forpagter er fundet. 
Friskolen overvejder at købe Filskov Sognegård. Der bliver måske en 9. klasse på friskolen i næste 
skoleår. 
Hejnsvig: Ingen mødt 
Stenderup-Kroager: Ingen mødt 

8. 
 

Fastsættelse af mødedatoer indtil sommeren 2013.  

Fastsættelse af mødedato for Årsmøde  2013. Forslag til TEMA. 

 

 BLDR-møder: 14. jan., Skjoldbjerg. 18. marts. Vesterhede, Årsmøde 8. april m. Tove Baisgaard,  
13. juni. Sted uafklaret. 
TEMA-dag 19. februar fra 18:30-21:30  

  
 9.         Orientering om Turismeprojektet, som laves i samarbejde med Billund Erhvervsfremme. 

Turismeprojektet gælder alle lokalområder, nogle er medunderskriver på ansøgningen, andre ikke. 

Vi er selvfinansierende i de enkelte projekter, men der kan også forekomme fælles og samlede 

projekter. Målet er at trække flere turister til området, og ventes at generere 5 arbejdspladser. 

Ideen opstod i forbindelse med Sdr. Ommes kulturarvsprojekt. Tove Baisgaard er projektansat til 

distinationsudvikling. Billund Erhvervsfremme er med i projektet. Initiativet supplerer fint 

Henning Madsens idè til udvikling af turisme. Det ventes et møde før sommerferien og 2 møder i 



efteråret. Tove Baisgaard inviteres til et møde 2. eller 8. april. Materialer blev udleveret og bør / 

kan vendes i vore lokalråd. 

 

  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. 
Regnskaber fra lokalrådene sendes til Jørgen Svanberg: Svanberg2011@hotmail.com. 
Johan udsender info når Tove Baisgaard har mailet vedrørende turismeprojektet. 
Måske møde med direktøren for Børnenes Hovedstad 13. juni 
 
Forslag til punkter til de næste møder:  
a. Børnenes hovedstad bør udbredes til landdistrikterne og kommunen udfordres.   

b. Indsatsområde fremover - udover stier. Forslag: Turisme. 

c. INFOland. Typer af information. 

e. Henning: Nedsættelse af arbejdsgrupper, som refererer til BLDR. Ikke uddebateret. 
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