Billund Landdistriktsråd
Ugedag: Torsdag
Dato: 6. dec. - 2012
Fra: 18
Mødested: Sdr. Omme Kro
Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne.
Evt. andre deltagere:
Evt. fraværende m. afbud: Lone Hansen, Aage Husum.
Fraværende u. afbud. Flemming Kristensen, Svend.
Referent: Johan Andersen

Til: 21.30

Vi starter aftenen med en let juleanretning.
Evt. afbud til Jørgen Svanberg senest onsdag d. 5. dec. middag på: svanberg2011@hotmail.com

Referat

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.

2.

Orientering fra formanden.
Driftesmidlerne af Visit-Billund lokalområder overføres direkte til erhvervsfremme Billund fra
landdistriktsmidlerne.
TEMA-dag bliver sandsynligvis d. 19. feb-2013.
LAG-midlerne inddrages efter sidste LAG-møde, så kun projekter der har modtaget endeligt
tilsagn inden nytår får tildeling. Resten af midlerne overføres til en fælles landspulje.

3.

Visit- Billund.
1. Status på det lokale arbejde.
De forskellige lokalområder arbejder stadig med at fremstille indholdet på de lokale
standere i de enkelte lokalområder.
2. Ideudveksling i forhold til det praktiske arbejde.
Overvejelse om brug af QR-koder i arbejdet lokalt.
3. Dækning af fremtidige driftsudgifter.
Landdistriktsmidlerne overføres fremover direkte til Billund Erhvervsfremme.
4. Dækning af engangsetableringsudgifter. Hvordan gør vi i praksis.
BLDR dækker alle lokale etableringsudgifter. Regninger sendes til kasserer, Jørgen
Svanberg.
5. Kontakten med Turistkontoret.
Hvert enkelt lokalsamfund kontakter selv Billund Erhvervsfremme for indlægning af
oplysninger.
6. Praktiske forhold om udlægning af oplysninger.
Billund Erhvervsfremme lægger for fremtiden alt stof ud for alle lokalområder.

4.

Der skiftes igen medarbejder i forhold til Billund Erhvervsfremme.
Indholdet af TEMA-møde i februar.
H
Dialog
med politikerne:
Ejerskab
e
til landdistrikterne.
Tilbagemelding
j
fra politikerne efter præsentation.
Dissonans
s
mellem mødefrekvens som nævnt i Landdistriktspolitikken og det reelle mødeniveau.
Cafemøde
n
med indholdet: Hvordan vil I os?
Ide: Billeder af nedlagte byer vest på.
Hvad vil I med os?
Vi skal ikke spises af med penge.
Udvikling i landdistrikterne.
Stier, turisme, bosætning, industri, skiltning af byggegrunde, industrigrunde.
Rådgivning.
Hvad har politikerne fået ud af vores præsentation?
Bosætningsfolder.
Ovenstående stikord bearbejdes af Flemming og Johan i forhold til indholdet af mødet med
Billund Kommune i januar- 2013. Rundsendes inden til kommentering.

5.

Tilbagemelding i forhold til Jespers Thornes oplæg på sidste møde vedr. Intranetløsning for
lokalområderne?
Alle påpeger, at der findes andre systemer – eks. Conventus - , som kan gøre noget lignende det
fremlagte. Derfor afventende holdning blandt alle fremmødte. Johan giver Jesper tilbagemelding.

6.

Afklaring på fremtidig pasning af BLDR’s hjemmeside.
Jesper Thorne har givet et bud på pasning af hjemmesiden på den nuværende platform.
450 kr. i timen + moms. Der afholdes møde d. 3. jan. om de nærmere omstændigheder. I den
anledning er der muligvis oplysninger, som I bliver bedt om at levere.
Kort orientering fra lokalrådene.
Sdr. Omme fortalte om deres spændende Kulturarvsprojekt, som åbner helt nye perspektiver i
forhold til byudvikling.
Fastsættelse af mødedatoer indtil sommeren 2013. Indsæt.
Fastsættelse af mødedato for Årsmøde 2013. Forslag til TEMA.
BLDR-møder: 14. jan., Skjoldbjerg. 18. marts. Vesterhede, Årsmøde 8. el. 15. april. 13. juni. Sted
uafklaret.
TEMA-dag sandsynligvis d. 19. feb.-13.
Evt.
Hæfte fra Tønder landdistriktsråd udarbejdet i samarbejde med Tønder Kommune.
Jørgen Svanbergs gældende adr er : Svanberg2011@hotmail.com.

7.

8.

9.

På mødet diskuteredes endvidere i forlængelse af tidligere debat, i hvor høj grad BLDR skal være
udfarende i forhold til projektgenerering.
Efter flere indlæg: Overvejende stemning for at være informerende og ideudvekslende i forhold
til lokalsamfundene og give mulighed for projektsamarbejder. Overfor kommunen
tovholderfunktion i forhold til overordnede emner.
Emnet er nok ikke debatteret færdig. Vedtægterne gennemgås næste gang for at give mere klart

grundlag.

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.

