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Billund Landdistriktsråd 

 

Tid: Torsdag d. 27. feb. – 2014, Kl. 19.00 - max. 21.30 

Hvor: Sdr. Omme Kro, i kælderen under værelsesfløjen. 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanter 

Afbud: Lucas - Henning M - Peter T - Jørgen P - Niels T - Torben H - Uffe J  

Dagsorden. 
 

 

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. 
Ingen kommentarer 

Alle 

2 Orientering fra formanden:  
Der har været nogle udfordringer i forhold til skift af bank, da Nem kto. hermed også skifter - Problemet 
skulle være løst, og midler til drift af Visit skærmene er på vej. 

Johan 

 

3 Turismeprojekt 
1. Orientering fra sidste styregruppemøde den 25. marts i Fitting. 

Repræsentanter fra alle områder var mødt op, dog undtaget Sønder Omme. 

Datoer for fælles seminarer og indhold er som følger: 

Første Fællesseminar - den 25. marts 2014 på Sdr. Omme Kro - indhold er: 

 Hvilket potentiale er der for at øge børnefamilie turisme i landdistrikterne i BK 

 Fremlægge vision, planer og servicekoncept fra Legoland Billund Resort 

 Introducere projektets mål, indhold, arbejdsmodel og metoder 

 Planlægge det videre forløb i lokalområder og fælles aktiviteter 

 Udveksle erfaringer på tværs samt arbejde i grupper ud fra fastlagte emner som blev drøftet 
på styregruppemødet (Stine sender de endelige udvalgte emner inden seminaret) 

Der er sendt invitation rundt fra Stine til alle i Styregruppen samt til medlemmer af  
landdistriktsrådet. Der sendes pressemeddelelse ud til lokalrådene. 

Midtvejs Fællesseminar - den 24. september 2014 - indhold er: 

 Hvad er vi nået frem til lokalt 

 Fokus på best practice 

Afslutningsseminar - den 24. januar 2015 - indhold er: 

 Lokalråd fremlægger handleplaner 

 Oplæg omkring kompetenceudvikling 

 

Herudover afholdes lokale workshops hvor der udarbejdes konkrete handleplaner for hvad 
lokalområdet ønsker at gøre for at øge turismeudviklingen lokalt. Ikke alle havde datoer med for 
hvornår disse lokale workshops skal afholdes og der opfordres til, at lokalråd samt medlemmer at 
styregruppen arbejder tæt sammen og sørger for, i fællesskab, at få klaret dette. Husk at bakke op 
om og hjælpe styregruppemedlemmerne! Især i forhold til det praktiske omkring afholdelse af 
borgermøder mv. Der skal som altid gøres en stor indsats for at få folk af huse! 

 

2. Lokalrådsindlæg på seminaret d. 25. marts i Sdr. Omme. 
Forbered meget korte oplæg fra hvert lokalområde om, hvordan turismen ser ud hos jer i dag.  

 

Annette 

 Generalforsamling d. 24. april – 2014, Sdr. Omme 
1. Program. 

Susanne Quist fra Billund Erhvervsfremme inviteres til at komme og sige noget omkring 
turisme. Johan aftaler nærmere med hende. 

2. Regnskab. 

3. Annoncering. 

4. Andet 

Johan 

5 Landsbyudvalg - hvad nu? 
Ikke behandlet 

Henning  
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6 § 17, stk. 4-udvalg 
BLDR's tanker om § 17, stk. 4 udvalg: 

1. Antal repræsenterede og sammensætning: Vi møder med det antal kommunen tillader, og har 
allerede fundet 5 mulige: 

Johan Andersen  Filskov 

Svend Højrup Hejnsvig 

? Vorbasse 

Niels Thomsen Stenderup 

Jørgen Svanberg  Sdr. Omme 

 Vorbasse vender tilbage efter deres lokalrådsvalg 

 

Indhold af arbejdet: Være rådgivende i forhold til det politiske niveau, sikre en god, konstruktiv og tæt 
dialog til gavn for alle og dermed finde gode og brugbare løsninger på fremtidige udfordringer. Den tætte 
dialog vil desuden resultere i, at det politiske niveau bliver opdateret omkring alle de nye ideer og tiltag 
der er i gang i landsbyerne, og det vil derfor også betyde bedre muligheder for at binde udviklingen i både 
by og land sammen. 2+2=5  

  

Sidste nyt fra Kommunen 

Direktionen skal have et oplæg fra forvaltningen i marts måned. I første omgang skal § 17 udvalget stå for 

udarbejdelsen af ny (revideret) landdistriktspolitik, men samtidig er det vigtigt, at udvalget får lavet en 
samarbejdsaftale der skal fungere fremadrettet, da vi mangler et tilhørssted/udvalg der kan varetage vores 
område. Med hensyn til antal medlemmer, er det mest sandsynligt at vi bliver færre end fem fra 
landdistriktsrådet. Vi afventer men forventer opstart i august.   

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

7 Nye mødedatoer 
Bestyrelsesmøde den 19/6-2014 på Filskov Kro 

Alle 

8 Evt.   
Vær opmærksom på at borgermødet vedr. budget er ændret fra den 22. maj til den 14. maj 

Ungeråd på vej i Sdr. Omme. Susanne Popp er inviteret til at deltage i arbejdet. 

Visit Billund kan nu tilgås via et link og evt. linkes til hjemmesiden. Johan spørger Holger V 

hvordan og sender besked rundt. 

 

 

Annette 

Jørgen 

Johan 

 

Venlig hilsen 

Johan Andersen 

Formand 


