Billund Landdistriktsråd
Ugedag: Torsdag
Dato: 23. august - 2012 Fra: 19.00
Mødested: Sdr. Omme Kro.
Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne.
Evt. andre deltagere:
Evt. fraværende m. afbud:
Fraværende u. afbud.
Referent:

Til: 21.30

Referat.

1.
2.

3.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
Orientering fra formanden.
Henvendelse fra Sdr. Omme, Jesper Thorne, om udviklingen af et intranet for
bysekretariat.
Gert Helenius beder om, at vi formidler Visit – Billund til lokalrådene.
Orientering fra Jasna Subsic om det praktiske angående opsætning af skærme lokalt.
Melding om at vi kan få et TEMA-møde i jan.- el. feb.- 2013.
Visit- Billund.
Hvordan starter vi op lokalt i forhold til Visit-Billund?
Udfærdigelse af ansøgning om bevilling på 3000 kr. x antal lokalområder af Landistriktspuljen.
Kultunaut.dk
Mærkning af stedet om INFO-tourist. Gert kontaktes om praktiske krav. Fælles møde om – JA.
1. Observation i Billund Touristcenter.
2. Fyld menuerne ud.
3. Billedmateriale.
4. Udvalg af objekter. Snitflader i relation til private virksomheder. Forskellen mellem en
pressemeddelelse og en annonce.
5. Format og fil-typer til administrator – JA.

4.

Hvordan kommer vi i bedre dialog med politikerne?
Tilbagemelding om TEMA-mødet m. Billund Kommune.
SeHHenning, Vesterhedes TEMA-tanker om turistaktiviteter i hele kommunen som medsendes som
bilag.
e
BLDR
j
skal måske i højere grad tænke, hvordan vi kommer tættere på byrådet.
Næste
s
skridt i forhold til sidste TEMA-møder er dialog i forhold til politikerne.
Cafe-møde,
n
hvor politikerne går i dialog ved cafeborde med hvert enkelt lokalråd.

5.

Hvordan kan den fremtidige samarbejdsform mellem landsbyerne udvikles?

Tilstedeværelse af BLDR i byrådssalen.
6.

Hjemmeside.
Afklaring om vedligehold til af BLDR’ s hjemmeside fremover.
Svend afklarer om Hejnsvig kan passe hjemmeside. Ellers spørger vi i Filskov.
Overvejelse om brug af midler til vedligehold.

7.

Kort orientering fra lokalrådene.

Friplejehjemmet 6. okt.
Friskolen.
Varmeværket
Ændring af Borgerforeningen/Kontaktudvalget til lokalråd.

8.

Evt.
Tilmeldingsfristen for deltagelse i borgermøde på Magion mandag d. 27. aug.er forlænget.

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. Hvordan skal vi komme i kontakt med Børnenes Hovedstad.
d. Foreningsintranet.
e. INFOland. Typer af information.
f.

Venlig hilsen
Flemming Kristensen
Johan Andersen

