Billund Landdistriktsråd
Ugedag: Mandag
Dato: 23. jan.- 2012
Fra: 19.00
Til: 21.30
Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted
Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne.
Evt. andre deltagere:
Evt. fraværende m. afbud:
Referent:

Referat.
Mødet starter kl. 18. med lidt at spise i anledning af, at det igen snart blive jul.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.

2.

Kort orientering fra lokalrådene.
Stenderup:
Øparken danner nu ramme om fælles aktiviteter. Byfesten foregår nu der. Der mangler stadig
toiletbygning. Det er nu vanskeligere at få tildelt LAG-midler.
Den primitive campingplads er nu færdig. Kostede 300.000 kr.
Friluftsrådet bevilgede penge til shelters.
Idrætscenteret har søgt om LAG-midler til overdækket terrasse og fornyelse af legepladsen.
Multibanen har fået LAG-midler.
Engboarbejdsgruppen observerer.
Udviklingsplanen er nu færdig.
Der er nedsat 2 grupper til fondraising og multibanegruppen bruger aktuelt Lokalrådets konto,
indtil man bliver klar over om projektet bliver realiseret.
Hjertestarterkonto er også i lokalrådsregi. 20000 kr. er samlet ind.
Sdr. Omme:
Der arbejdes med halprojekt. Bestyrelsen er blevet beriget m. 3 nye medlemmer og arbejder for
fuld tryk. Toiletbygning til anlægget projekteret. Borgergården er revet ned. Halprojektet er blevet
beskåret fra politisk hold. Der mangler nu 1. mill. kr., men projektet er i gang. Den første
renovering af gulvet i hallen er gennemført. Kulturprojekt sammen med Hejnsvig.
Vesterhede:
Hallen er færdig og indvies d. 26. nov. Fyldt op med aktiviteter. Der er skabt et godt sammenhold.
3000 frivillige arbejdstimer. Støtteforening oprettet. Privat udlejning. Skolegrunden står som tomt.
Endnu ingen afgørelse om fremtidig brug. VKR kommer med et oplæg efter forespørgsel hos
kommunen efter d. 7. dec.-2011.
Filskov:
Friplejehjemmet nu 23 pladser. Åbner hovedbygning d. 1. dec. og 2 afd. af boliger 1. februar. Friskolen indskrivning d. 3. og 5. dec. By-filmen er færdig og der afventes nu
fremstillingen af et reklamespot for Filskov kørt i TV-syd i ugerne 7-9/12. Sti til Sdr.
Omme stadig under afklaring. Kontaktudvalget er i gang med planlægningen af en proces
foråret 2012, hvor der skal ses på synergi i forhold til samdrift af stillinger, bypedel,
fællesindkøb for institutionerne etc. Bysekretariatstanken undersøges.
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Vorbasse:
Sti mellem 2 vænger, så der kan gås tørskået når der skal udvides. Regnvandet kan nu løbe frit.
Ønske om udendørs fit-ness.
Udvalg nedsat i forhold plejehjemmet.
3 nye kommet ind i Vorbasse Grundejerforening i forhold til ændring af nogle fremgangsmåder i
forhold til Vorbasse Marked. En 3-4 år gammel problematik er nu løst.
Hejnsvig:
Hejnsvig på Toppen har årsmøde d. 23. nov. Overvejelse om åbne møder, hvor alle kan komme
med. Søprojektet mangler endnu INFO-tavler. Der er brugt 600 arbejdstimer.
Kulturprojektet sammen Kulturarvsstyrelsen sammen med Sdr. Omme har fået bevilget 125.000
kr. i LAG-midler.
Hal-projektet venter på skitseforslag fra kommunen.
Der arbejdes med unge-gruppen.
Skjoldbjerg -Almstok:
Beboerforeningen kastede håndklædet i ringen. Der kom nye i bestyrelsen og foreningen er reddet.
Der skal reduceres i arrangementsantallet til 3-4 aktiviteter årligt. Der overvejes nu indhold
af disse arrangementer.
Jordvarmen er OK og der spares penge til driften.
3.

Orientering fra formanden.
LAG-Billund får ny koordinator pr. 1. dec.-2011.

4.

INFOLAND.
Kampagnestart medio jan.2012. Johan skriver rundt når startskud gives. Hvert lokalsamfund
planlægger hvilke nyheder der skal udgives i forbindelse med PR om hjemmesiden.

5.

Indholdet af formand og nst. formands møde med Billund Kommune Jan. -2012.
Flemming og Johan aftaler møde med Tove B. i jan.-2012.
Dagsordenen indeholder fra vores side flg. punkter:
1. Afklaring af hvem der bliver BLDR’s fremtidige kontaktperson i kommunen.
2. Revision af landdistritkspolitikken.
3. Problematisering af at landdistriktsmidlerne ikke bliver overført til næste år, når disse ikke
bliver brugt, men i stedet overføres til Nedrivningspuljen, som formodentlig ikke findes fra
2012.
4. Ønske om at få medindflydelse på fremtidig fordeling af landdistriktsmidlerne.
5. Bevilling af landdistriktsmidlerne bør kunne gives successivt i løbet af året.
6. Ønske om at få tilført 10.000 kr. mere til Landsby-tilskuddet, da Vesterhede nu er
selvstændigt medlem. Urup-Eg endnu ikke afklaret.
7. Aftale om fremtidigt TEMA-møde samarbejde o.lign.

6.

7.

Afklaring af fremtidig fordeling af de tildelte kommunale midler for 2012.
For 2012 fordeles midlerne, hvis ikke der kommer yderligere tildeling, med 1/7-del af 60.000 kr.
til hvert af de nu 7 faste medlemmer.
Hvordan kan den fremtidige samarbejdsform mellem landsbyerne blive?
– Om 15 år?
Ønske om at der blev arbejdet videre med indholdet af vore møder, som f.eks. også kunne
være mere tematisk eller ERFA-agtigt anlagt.
–

8.

Samarbejde mellem Centerbyer og landsbyer.
Intet.

Nye datoer for BLDR-møder samt fastlæggelse af Årsmødedato 2012.
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1. Forslag til emner for årsmødet.
Forslag om:
a. Invitation af Anni Mathiesen og Torben Ravn, som begge sidder i
Landdistriktsudvalget. Ole afklarer datoforslag og giver Johan besked snarest.
Placering sidst i april-12. Andre forslag til næste møde, hvor den endelige beslutning
vedtages.
b. Fokus på turisme i landdistrikterne i sammenhæng med Visit-Billund.
2. Datoer fremtidige møder:
24. jan. – 19. marts - 14. juni.-2012.
9.

Evt.
HUSK: Ejvind for opdatering af BLDRs hjemmeside - Vesterhede og andet.

Forslag til punkter til næste møde:
a. Evt. henvendelse til Urup-Eg.
b. Børnenes hovedstad bør udbredes og kommunen udfordres.
c. Visit-Billund – aftalt allerede.
d. Indholdsbeslutning - Årsmøde-2012.
e. Indsatsområde fremover - udover stier. Forslag: Turisme.
f. Hvordan kommer vi i bedre dialog med politikerne.
g. Revision af landdistriktspolitikken.
h. Tilbagemelding fra mødet med Tove B.
Ref. Johan

Venlig hilsen
Flemming Kristensen
Johan Andersen
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