
Billund Landdistriktsråd 

 

BLDR  

Ugedag: Mansdag Dato: 26. august- 2013 Fra: 19 Til: 21.30 

Mødested: Filskov Kro 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende m. afbud: Lucas Møller Hansen (S.O.), Hans Peter (Skjoldbbjerg) 

Fraværende u. afbud.  

Referent: Henny Eskildsen 

 

 

 

Dagsorden. 

 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Eneste kommentar var manglende rundsending fra Johan vedr. Turismeprojektet (Johan rundsender 

dette efterflg.) - ellers blev referatet godkendt. 

  

2. Orientering fra formanden. 

 Han har holdt ferie :) Men mødedeltagerne fik en fin guidet tur, på den nyrenoverede Filskov Kro !! 

  

3. Hvilke tiltag skal BLDR og Lokalrådene tage initiativ til i forbindelse med kommunalvalget? 

 Johan: Hvordan sætter vi som interesseforening fokus på landdistrikterne, ved det kommende 

kommunalvalg?? Politikerne ved forbavsende lidt om lokalrådenes arbejde. 

I Sdr. Omme er der intentioner om at lave et valgmøde med de lokalt opstillede, samt møde op til de 

valgmøder som er rundt i Billund Kommune op til valget. 

Vorbasse Lokalråd har primo 2013 forsøgt at redegøre, hvad Billund Kommune egentlig havde 

udført i Vorbasse. Kim Gosvig har været på visit, hvilket var positivt! Vorbasse gør opmærksom på 

at lokalrådene, måske også skal overveje HVEM der vælges fra landdistrikterne. 

Vesterhede har fokus på at arbejdspladserne skal tilbage til landdistrikterne, og at der som optakt til 

valget skal være fokus på de overordnede linjer, for landdistrikterne.  

Hejnsvig ønsker at det er BLDR som starter valgkampen med et brag! 

Der er enighed om at vælgermødet skal være i opstarten af valgkampen, og der er forslag om at 

afholde det i Urup Forsamlingshus den 23. eller 30. september. (Torben undersøger om det er muligt 

i Urup, og melder tilbage til Johan). 

Et udvalg nedsættes med fokus på valgmødet. Det består af Svend, Uffe, Henning og Johan (Henny 

undersøger om Ole vil deltage i udvalget). Udvalget afholder møde den 29. august kl. 19.00 i hallen i 

Vesterhede. 

 

  

4. Stillingetagen til hvilket firma vi ønsker som tovholder i turismeprojektet  v. Johan 

 Der er modtaget to tilbud og BLDR vælger den billigste, som er fra Landdistrikternes Hus. 

Turismeprojektet skal være med til at optimere turismen, og fastholde turisterne lidt længere i 

lokalområderne. 



  

5.  Hvad mener vi om, at politikerne er blevet bedt om, at prioritere hvor pengene fra 

nedrivningspuljen skal bruges – jf. artiklen i Vestkysten om ”hvilke landsbyer der skal 

overleve…..”. 

 BLDR ser ingen mening i at landdistrikterne ikke behandles ens, og alle lokalområder i Billund 

Kommune er værdige til at blive bevaret og udviklet. 

  

6.  Høring – kommuneplanen.     

Anette Jensen har lovet at undersøge, om der kunne være noget at generel interesse for alle 

landområder i BK. Beder alle om at tage et print ned fra kommunens hjemmeside. 

 Anette Jensen gør opmærksom på en interessant "kasse" i by- og landområder, i Kommuneplanen. 

Lokalrådene opfordres til at undersøge om kortmaterialet er korrekt, samt være OBS på udvikling 

ift. nye bebyggelser osv. osv. Især er Fem veje til vækst vigtig!! 

Helhedsplanerne er ikke opdateret i kommuneplanen. Ligeledes er det en god idé at tjekke materialet 

på stiplaner og trafiksikkerhed, i lokalområderne. Vær OBS på "økologiske forbindelsesveje" 

(udlagte områder), potentielle natur- og vådområder. 

Høringsrunden ift. Kommuneplanen er den 1. september! 

 

Henning efterspørger gode råd til, hvordan man i Vesterhede forhindrer at Billund Kommune, 

fratager byen de lovede byggegrunde.     

  

7. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding fra mødet mellem Jørgen Rye og BLDR.                                                    Udsat. 
 
Evt. 
Jørgen: Det er lovpligtigt at foreninger med et CVR. nr. har en digital postkasse. Johan opretter 
snarest en digital postkasse til BLDR!! 
 
Forslag til punkter til de næste møder:  
a. Indsatsområde fremover - udover stier. Forslag: Turisme. 

b. INFO-land. Typer af information. 

  

 
  
  

  

  
 

 

 

 

 


