
Billund Landdistriktsråd 

 

BLDR  

Ugedag: Torsdag Dato: 10. okt.- 2013 Fra: 19 Til: 21.30 

Mødested: Sdr. Omme Kro 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende m. afbud: Henny Eskildsen, Svend Højrup 

Fraværende u. afbud.  

Referent: Johan Andersen 

 

Evt. afbud til: svanberg2011@hotmail.com senest onsdag aften. 

 

 

Referat. 
 

 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referatet godkendt. 

  

2. Orientering fra formanden. 

 Økonomiudvalget har godkendt ansøgningen til Turismeprojektet. 

  

3. Evaluering af debataftenen i Urup m. politikerne. 

 
1. Evaluering af formen på mødet. 

Lars F. gjorde det generelt godt. Vigtigt med en professionel ordstyrer. Politikerne nævnte, at de 

kunne have siddet anderledes. God dialog. God lytning fra politikerne. Overvejelse om måske 

næste gang kun at invitere 2-3 pr. parti. Vi kunne foreslå, at vi skal mødes om 2 år.  

 

2. Hvad fik vi konkret ud af mødet med politikerne? 

a. Oprettelsen af et §17,4 - udvalg fra jan. – 2014. 

b. Inspirationstur for både politikere, embedsmænd og lokalråd. 

c. Udvikling af et tættere samarbejde omfattende: 

1. Forslag om midtvejsmøde om 2. år. 

2. Jævnlige møder m. udvalg/kontaktperson § 17, 4 udvalg. Mulighed for at være med 

til at sætte dagsordenen. Indflydelse på sammensætningen. 

d. Kontakt til lokale politikere påkrævet. 

e. Kontakt til bosætningskoordinator pr. 2014. 

f. Generelt vil der blive besparelser i kommunen også fremover. 

g. Revisionen af landdistriktspolitikken 

1. Sammenhængen mellem lokale handlingsplaner og landdistriktspolitikken. 

2. Tovholder udefra på revisionen af landdistriktspolitikken. 

 

 

mailto:svanberg2011@hotmail.com


 

3. Hvad kunne næste skridt være? 

Køreplan for samarbejdet m. kommunen inden valgkampen – ønskeseddel. 

Johan giver oplæg. Anette kommenterer og sætter i aviserne. 

Der skal tages kontakt til lokalpolitikerne for at lave et §17,4 – udvalg i konstitueringen. 

 

4. Opfølgning til mødet med Jørgen Rye i november. 

Der følges op i forhold til punkterne i pkt. 2.  

        Hvor mange af landdistriktsmidlerne er blevet brugt? Overførsel af tiloversblevne  

       Landdistriktsmidler fra 2013 til 2014. 

 

4. Hvilke initiativer bør BLDR og Lokalrådene yderligere gøre i forbindelse med 

kommunalvalget? 

 1. Deltagelse i valgmøder? 

Alle medbringer pkt. fra ”læserbrevet” til valgmøderne som debatpunkter. 

2. Læserbreve. 

Der bør kommenteres på en evt. debat. 

3. Andet? 

  

5.  Turismeprojektet. 

 Positivt svar på ansøgningen til Landdistriktspuljen. 

 1. BLDR bliver sparringspartner på den praktiske planlægning af det 2-årige projekt. 

2. Forslag om at nedsætte lokale turismeudvalg.  

3. Forslag om at få tiloverblevne landdistriktsmidler overført. 

6. Orientering fra Lokalrådene. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filskov:  
Ny plejehjemsleder. 9. kl. med 13 på Friskolen. Tur rundt i byen kan etableres. 
Planlægning af det frivillige arbejde i forhold til byens mange aktiviteter og institutioner. 
 
Vesterhede:  
Godkendelse af LAG-projekt til pladsen foran kirken/hallen. Borgermøde med projektuddybning. 
Arbejdsweekend i Mikrohallen. 
 
Urup:  
Forsamlingshuset skal totalrenoveres. Midler er søgt (750.000 kr.).  
 
Sdr. Omme: 
Kulturarvsprojektet er udgivet i katalog m. indholdet: Åen, hovedgaden og Sig-engen. 
Kommunen skal på banen finansieringsmæssigt. Masterplan laves. Der er blevet et godt 
samarbejde med forvaltningerne i Billund Kommune i forbindelse med projektet. 
Å-projektet er der givet dispensation til. Åbning af åen ved kroen. Forhåndstilkendegivelse fra 
fængslet om at sætte kreaturer ud ved åen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stenderup: 
Igen etableret en butik i Stenderup i den gamle Brugs.  
 
Skjoldbjerg-Almstok:  
Solfangeranlæg er installeret. Sammenlægning af foreninger ser ud til at lykkes med fælles 
formand og sekretær med 2 underudvalg. Tørfisk gik rigtigt godt med alt udsolgt.  
 
Datoer for kommende møder. 
28. nov. julefrokost m. møde. 
16. jan.  
I øvrigt afventer vi hvordan Turismeprojektet og etableringen af § 17stk. 4 udvalget påvirker 
møderækken. 
 

Evt. 

Lucas opfordrer til at komme til seminar i Vestervig d. 2. nov. Johan sender indbydelse ud snarest. 

Hjemmeside. 
 

 


