Billund Landdistriktsråd (BLDR)
Årsmøde
Tid:

Mandag d. 11. april 2016, kl. 19.00-19.20.

Hvor:

Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse

REFERAT
1

Valg af ordstyrer.
Arne Thomsen

2

Valg af stemmetællere og referent.
Stemmetællere ej valgt.
Referent: Holger Folkmann Villumsen

3

Formandens beretning.
Johan Andersen fremlagde årsberetningen, der blev godkendt:
1. Også i år kan jeg starte med at konstatere, at interessen for landdistrikterne er stor – ikke kun
lokalt men over hele landet. Selvom der ikke mere er et egentlig ministerium kun for
landdistrikterne, har det mest tydelige signal været beslutningen om, at flytte statslige
arbejdspladser ud i landet – noget nogle godt nok har syntes er noget populistisk pjat. Til
gengæld er signalværdien ikke til at tage fejl af, selvom det jo kun er ganske få af
arbejdspladserne, som kommer til at ligge helt ude i landområderne – Billund og Randbøl er de
nærmeste her på egnen. Effekten af selve beslutningen kan kun fremtiden vise, hvad vil bringe.
Overordnet er det vigtige i forhold til det hele, at der fortsat er fokus på ikke fortsat at skævvride
Danmark, og at man faktisk godt kan bo på landet og være med, hvor det sker.
Forudsætningen for, at der bliver fortsat fokus på landdistrikterne er, at vi kan fortsætte og
videreudvikle vores ”ildsjæleri” som hidtil – gerne grundet på noget forskning og udvikling af
viden på området. Aktuelt er der ikke noget der tyder på, at det ikke går fremad på disse
områder, så optimismen er her fortsat i behold.
2015 må derfor både landdækkende og lokalt karakteriseres som et godt år for landdistrikterne.
2. Faktuelt består BLDR stadigvæk af 8 lokalområder fra Billund Kommune. Vi har i løbet af året
afholdt møde ca. hver anden måned, hvor hvert lokalsamfund, udover forskelligt
samarbejdsstof, også har kunnet fremlægge de aktiviteter, som lokalt er foregået i løbet af året.
3. Den nye landdistriktspolitik blev jo som bekendt vedtaget i juni 2015. Om den kan siges, at
den er ambitiøs, og har fået mange roser rundt omkring fra for sit indhold og intentionen i selv
politikken.
Konkret fik vi sat beløbet på landdistriktspuljen op til 1 mill. kr. mod før 750.000 kr.
Aktuelt står vi nu midt i en implementeringsfase af landdistriktspolitikken både lokalt og i
forhold til de fælles tiltag, som styres af kommunens landdistriktskonsulent.
Her tænker jeg på kommunens ansvar for:
1. Afholdelse af samarbejdsmøder med BLDR.
2. Afholdelse af lokale møder med lokalrådene.
3. Afklaring af ansøgningskriterierne for Landdistriktspuljen.
4. Planlægning af ”Ildsjæleværksteder”.
5. Planlægning af TEMA-møder, aktuelt med det politiske niveau og embedsværket i
forhold til mobilitet og stisystemer.
Indtil nu har der været travlt med gang i det hele, og vi må som forening forudse, at skulle lave
et par ekstra møder for at kunne nå og matche det hele i løbet af året.
4. Vores turismeprojekt sluttede i marts 2015 og vi blev enige om, i forhold til den afsluttende
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rapport, at vurdere på, hvordan vi fremover bedst kunne støtte den fortsatte udvikling af
småskalaturismen i landdistrikterne. Den proces er stadig til overvejelse, og der er aftalt
afklaringsmøder i foråret for dette arbejde. Vigtigheden af at støtte de lokalt dannede
turismestyregrupper er blevet nævnt som noget af det vigtige i den sammenhæng. Derudover at
lytte til turismeaktørernes behov i lokalområderne.
I sammenhæng med dette arbejder Omme Å-projektet mellem Sdr. Omme og Filskov stadig
videre. Et projekt som kommer til at tage endna nogle år at etablere og færdiggøre.
5. I forbindelse med revisionen af landdistriktspolitikken har BLDR revideret de hidtidige
vedtægter, og i forlængelse af dette indført en mødestuktur, som matcher behovet for at
anbefale projekter til Landdistriktspuljen. Ting tager tid, men foreløbig virker det ikke
uoverkommeligt.
I forlængelse af dette er det på sin plads at pege på, at vi her primo 2016 har indført et
nyhedsbrev, som på passende tidspunkter orienterer politikere og andre om, hvad der sker lokalt
landdistriktsmæssigt.
6. Til sidst tak til jer alle for det store engagement I alle udviser både i forhold til det lokale
arbejde hjemme hos jer selv og vores fælles arbejde i BLDR. Sammenhængskraften i dette
arbejde er uvurderlig ikke bare for os selv, men også for den fremtidige udvikling i hele Billund
Kommune.
Og som jeg også sagde sidste år, og det kan ikke siges for tit eller tydeligere:
Det skal være mit fortsatte håb, at både lokalområderne og Landdistriktsrådet og dermed Billund Kommune også fremover må nyde godt af vores fælles engagement, og at det også fremover må lykkes at tænke hele kommunen, såvel land som by, ind i vores arbejde.

4

Kassererens årsregnskab.
Jørgen Svandberg fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
Nytårsaften havde vi et indestående i banken på 54.138,02 kroner.
Fra Billund Kommune modtog BLDR 129.500 kroner, hvoraf de 21.000 gik videre til Billund
Erhvervsfremme til drift af infostanderne i landsbyerne.

5

Indkomne forslag.
Vedtægterne blev tilføjet et punkt b. under § 8, stk. 2:
b. Hvert lokalråd har, i forbindelse med anbefaling af projekter til landdistriktspuljen,
2 ikke navngivne stemmer. Afgivelsen af stemmer kræver fysisk tilstedeværelse på
mødet.

6

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorer: Gregers Lindhardt og Charlotte Kastrup Larsen genvalgt.
Suppleant: Lona Linding genvalgt.

7

Eventuelt.
Der opfordredes til at deltage i LAGs generalforsamling den 13. april.

Cirka 20 deltagere havde fundet vej til årsmødet.
Efter årsmødet
Direktør Mona Hvid fra Landliv gav et oplæg om mobilitet i landdistrikterne.
Oplægget var i vid udstrækning en gentagelse af et nyligt her i kommunen afholdt kursus for ildsjæle.
En powerpoint herfra er nyligt udsendt til BLDRs bestyrelse.
Kontaktdata: Mona Hvid, Dalsgårdsvej 153, 4250 Fuglebjerg, 2126 6566, mona@hvid.dk, www.monahvid.dk
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