
Billund Landdistriktsråd 

 

BLDR  

Ugedag: Mansdag Dato: 18. feb. - 2013 Fra: 19 Til: 21.30 

Mødested: Vesterhede Hallen. 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende m. afbud: Flemming Kristensen, Børge Skriver, Peter Tolberg, Lone Hansen, Lucas 

Hansen, Ole Johansen 

Fraværende u. afbud:  

Referent:  

 

 

Evt. afbud til Flemming Kristensen senest fredag d. 15. feb. flemming@bbsyd.dk 

 

Referat. 

 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Ingen kommentarer. 

  

2. Orientering fra formanden. 

 Vi mangler endnu en fast kontaktperson i kommunen. 

Billund Kommune inviterer igen til Budgetmøde i Billund Idrætscenter d. 4. april. 

 

3. Status Visit - Billund.   
 Filskov: Skærm opsat. Folderudkast lavet til rundtur i byen. Alle lokalråd kan få hjælp af Billund 

Kommune, Brian , - Gis-gruppen. Mangler stadig konkrete udlægninger på lokalsiden. 

Hejnsvig: Standeren er ikke oppe endnu. Mangler kontakt til uddeleren i Brugsen. Man er begyndt 

at lægge ud. 

Sdr. Omme: Visit- Billund kører. 

Stenderup-Krogager: Opsat i hallen. Ikke noget lagt ind endnu. 

Vesterhede: Skærm sat op, men virker ikke aktuelt.   

 

Sidste frist for ansøgning til landdistriktspuljen er tirsdag d. 27. feb. – 2013. 

 

4. Evaluering af TEMA-møde d. 19. februar - 2013.  
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1. Tilbagemelding - måske med skriftlig opsamling fra Mikkel Q. Møller. 

2. Evaluering i BLDR. 

Sdr. Omme: God måde at afvikle på. Emnerne var måske ikke det vi selv ville have valgt.  

Hejnsvig: Politikerne ved ikke nok om BLDR.   

3. Vesterhede: Godt møde. Hver for sig var møderne udmærket. Handleplansafslutning. 

4. Filskov. Oplægsholderen var ikke så inspirerende. Svær at få overvejelser fra og ville ikke 

udfordres. Den sidste del begyndte hun at røre ved det med tilflyttere. Tiden var løbet lidt 

fra foredraget. Dialogen lykkedes, men vi burde have rokeret 1 gang. 

 



5. Ide til næste års temamøde: Byfornyelse, bymidter, torve. Kvaliteter for et godt bosted. 

Turismeprojektet. Kulturarvsprojekterne i Hejnsvig og Sdr. Omme er ”næste step.” 

Def. på bosted: Et sted, hvor der er nogen, der bor, som kører væk på arbejde. 

Gennemgående tema: Bosætning med fokus på konkrete projekter i lokalsamfundene ud 

fra kulturarvsprojekterne. Lokalideerne er vigtige for det videre arbejde. 

  

 5.  Planlægning af Årsmøde d. 8. april. 

 1. Tove Baisgaard, som holder indlæg om turismeprojektet. 

2. Mødet afholdes i Sdr. Omme. 

3. Udskydelse af tidspunkt, da afgørelse på turismeprojekt ikke er tilbagemeldt d. 8. april.  

4. Fastlæggelse af fokusområde: Udvikling af landsbyerne - Turisme. 

5. 22. – 25. el. 29. 30.  

6. Johan vender tilbage hurtigst muligt.  

 

  

6.  D. 13. juni: Tenna Tüchsen forespørges om muligt indlæg om Kulturarven. 

 Jørgen spørger hende.  

Aftale lavet d. 13. juni.  

  

7. Kort orientering fra lokalrådene om aktiviteter.  

 Filskov: Bus og tvillingecykel til Friplejehjemmet i foråret. Solceller i Viadukthallen. 
Hejnsvig: Arbejdsgrupper til Kulturarvsprojektet er godt i gang. Halprojektet var skuffende for  
                 lokalområdet. 3 tempi: 1. Børnehaven. 2. Hallen. 3. Renovering af skolen m. bl.a.  
                 kantine og indgangsparti.  
                 Lokalrådet leder stadig efter en afløser for Børge og Svend.  
Sdr. Omme: Skolebestyrelsesformanden kontaktet om udbygningen på Sdr. Omme Skole. Det  
                      viser sig, at renoveringsresultatet er blevet meget bedre end oprindeligt planlagt. 
                      Kulturarvsprojektet har sidst udviklet stier langs Omme Å. Sig-engen er planlagt. 
                      Midtbyen med hovedgaderenovering og planlagt. 
 Skjoldbjerg: Der pågår yderligere energioptimering med solceller på Medborgerhuset. 
                       Planer om udvidelse af fast scene i Medborgerhuset. 
Stenderup: Lokalråd og borgerforening lægges sammen i 2013. Stenderup-Krogager Fællesråd  
                     bliver navnet. 
                     Man forsøger at købe de gamle Brugsbygninger til en købmand. Endnu ingen  
                     afklaring.  
                     INFO-stander op i Teglgårdshallen. 
                     MULT-toilet etableret i Ø-parken. 
Vesterhede: Etableringen af fællesarealet pågår. Stisystem m. lys etableres langs kirkemuren. 
                       Overdragelsen af grunden er aftalt til 10 år varsel + 1 års opsigelse med en  
                       byrådsbeslutning.  
                                              



                           
                    

8.         
 

Fastsættelse af mødedatoer indtil sommeren 2013.  

 BLDR-møde: 13. juni. Sted uafklaret.  
                         

   

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitalanbringelse. 
Det undersøges hvor vi kan anbringe BLDR’s konto. Jørgen Svanberg handler på det. 
 
Evt. 
Hjemmeside. Johan tager kontakt til Jesper for videre. 
 
Forslag til punkter til de næste møder:  
a.  

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

c. INFO-land. Typer af information. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


