Billund Landdistriktsråd

BLDR

Ugedag: Mandag
Dato: 25. nov. - 2013
Fra: 18
Til: max. 21.30
Mødested: Filskov Kro m. spisning i anledning af julen.
Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne.
Evt. andre deltagere: Tove Baisgaard, 1 repr. fra Landdistrikternes Hus, Vingsted, Stine Berg, Jørgen
Møller, Jeremy Watts, Vorbasse
Evt. fraværende m. afbud: Lucas Hansen, Henny Eskildsen,
Fraværende u. afbud.
Referent: Johan Andersen
Evt. afbud til: ja@filskovfriskole.dk senest fredag d. 22. nov. - 2013. .

Referat.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
.Referatet blev godkendt.

2.

Orientering fra formanden.
1. Ny sekretær skal vælges første møde i 2014.
2. Som en del af konstitueringsaftalen oprettelse af et § 17. stk. 4 udvalg.

3.

Igangsættelse af turismeprojektet.

Johan Andersen

Tove Baisgaard + Landdistrikternes Hus

Tove Baisgaard gennemgik baggrunden for turismeprojektet. Se tidligere fremsendte projektbilag.
Stikord: Tove Baisgaard:
Man regner med at der er 30-40.000 overnatninger på landet årligt i Billund Kommune.. Hvordan får
man spredt turisterne til hele kommunen? Hvordan skabes der mere omsætning i lokalområderne i
forbindelse med turisme? Der skal tænkes i helheder. Der skal lægges et ekstra lag med turisme på de
lokale udviklingsplaner. Der skal laves en kortlægning af de lokale turismeforhold gennem lokale
WS til skabelse af nye ideer. 2-årigt projekt med penge fra både ministerium og Billund Kommune.
Projektet skal skabe lokale handlingsplaner og projekter.
Stine Berg – projektkonsulent, Landdistrikternes Hus, Vingsted. Turismeuddannet.
Billund tiltrækker børnefamilier m. børn fra 2-13 år.
1. Nedsættelse af en styregruppe m. interessedeltagelse af op til 8 deltagere - max 1 fra hvert
lokalområde. 1. styregruppemøde torsdag d. 23. jan. – 2014 kl. 19.
2. Planlægning af fælles seminarer og lokale møder.
3. Tove sørger for pressedækning af vores beslutning samt et papir til brug for lokalrådene.
4. Hvert lokalområde sørger for til mødet d. 16. jan. i BLDR at finde en lokal repr. til
styregruppen – gerne en som har med turisme at gøre.
5. Projektleders email: stine.berg@dgi.dk

4.

Orientering om Vorbasses tanker i forbindelse med Landsbypedelordningen.
Jørgen Møller/Jeremy Watts
1. Jørgen Møller: Navnet er begrænsende. Bedre med hjælpere til landbyerne.
Bred anvendelse: Stort set ingen begrænsninger i indholdet af jobbet, men må blot være
konkurrenceforvridende. Alt frivilligt arbejde må de påtage sig. FOA og Tønder Kommune
vil lave en konference om seniorjobordningen.
Eksempler:
Skole, SFO, lokalhistorisk arkiv, sekretær for foreningerne, vedlighold af plejehjemmenes
kørestole etc., hjælp til EDB, vedligehold af hjemmesider, regnskabshjælp i foreninger, pleje
af bevaringsværdige gravsten, praktisk hjælp til foreningerne.
Jobbene må skrues sammen til dem, der er ledige.
Ledige aktuelt: Lærere, HK, ingeniør.
2. a. Hvert lokalsamfund indberetter i løbet af dec. – primo januar, hvad de f.eks. aktuelt og på
sigt kunne tænke sig at bruge en evt. landsbypedel til.
b. Endvidere konkrete overvejelser om, hvilken kontaktperson landsbypedellen kunne få en
tilknytning til lokalt.
c. Stikord til BLDRs skriv, som problematiserer aktuelle problemstillinger i forhold til den
kommende ordning.
Deadline 16. januar. Idearket sendes til ja@filskovfriskole.dk, som samler og afleverer til
Klaus Liestmann.
3. Stine Berg: Seniorjobordningsmodellen kan også bruges på andre måder. F.eks:
Jyderupmodellen med flere pedeller samlet i et team.

5.

Landsbyudvalg – hvad nu?
Udsat.

6.

Orientering fra Lokalrådene.
Udsat.

7.

Evt.
Intet
Venlig hilsen
Formand, Johan Andersen
Nst. formand, Henning Madsen

Henning Madsen

Alle

