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1. Tildeling af tilskud til Billund Landdistriktsråd.

BLDR ansøgte i efteråret 2016 Billund Byråd om en forhøjelse af tilskuddet til de enkelte lokalråd. 
Efter møde med økonomiudvalget blev resultatet af budgetforliget for 2017, at hvert lokalråd 
fremover modtager 20.000 kr. årligt i tilskud. Lokalrådene takker hermed for forhøjelsen af 
tilskuddet. Tilskuddet på 25.000 kr. til BLDR er uændret. 

2. Landdistriktspuljen.

I 2016 har BLDR gjort sig grundlæggende erfaringer med anbefalingen af projekter, hvortil der er 
søgt om tilskud fra landdistriktspuljen. Indtil nu har vi valgt at anbefale projekterne til 
økonomiudvalget, mens det har været svært for os at se nytten af prioritering af projekterne i 
forhold til hinanden. Baggrunden for dette skal blandt andet ses i det forhold, at puljen heller ikke i 
2016 er blevet brugt helt op. Alle projekter, som har opfyldt ansøgningskriterierne, har derfor fået 
tilskud.

I 2017 skal kriterierne for tildeling igen revideres. Så får vi se, om tingene ændrer sig.

I november 2016 oplevede Vesterhede, som sidst Skjoldbjerg, at få nedlagt sin lokale busrute. 
Uheldigvis gentog forvaltningen ”successen” med en ultrakort høringsfrist – i dette tilfælde 3 dage. 
BLDR vedtog derfor at afsende en klageskrivelse til Billund Kommune, hvor vigtigheden af at bevare 
respekten for både lokalsamfund og de demokratiske spilleregler blev understreget.

I januar 2017 pågår en høringsrunde hos lokalrådene og BLDR vedrørende de forslag som konsulent,
Mona Hviid har fremlagt for byrådet i forhold til udvikling af bedre mobilitet.

3. Turisme.

Udviklingen af lokal småskalaturisme har fyldt en del på BLDRs dagsorden i løbet af efteråret.

Således har en arbejdsgruppe under BLDR påbegyndt arbejdet med at få præciseret 
omstændigheder og udfordringer for den fremtidige udvikling af småskalaturisme i lokalområderne 
i forhold til særligt Billund Resort. 

Den 6. december blev der i Sdr. Omme afholdt ildsjæleworkshop om turisme i landdistrikterne, hvor
der helt klart kunne tages inspiration med hjem til det videre arbejde med småskalaturisme både 
lokalt og i BLDR.

4. Valgår og temaer.

I forbindelse med sidste kommunalvalg afholdt BLDR et valgmøde med stor opbakning fra vore 
lokalpolitikere. Også i 2017 har vi planer om dette. Aktuelt indgår emnerne turisme og stier i vore 
overvejelser som temamuligheder. Uden et velfungerende stisystem for gående og cyklende har vi 
et vanskeligt udgangspunkt.

http://www.bldr.dk/


5. Bredbånd.

BLDR blev på vores møde i august orienteret om den statslige pulje for midler til etablering af 
bredbånd i områder, som ikke aktuelt havde adgang til denne elektroniske infrastruktur. 
Efterfølgende var der enighed om at bruge restmidlerne fra landdistriktspuljen til dette både i 2016 
og 2017. Vi kan allerede nu konstatere, at der er interesse for at etablere bredbånd i dele af 
kommunen, hvorfor vi må imødese pres på midlerne.

6. Hjemmesiden: www.bldr.dk

BLDR har i løbet af 2016 lagt sig i selen for at kunne præsentere en både opdateret og mere aktuel 
hjemmeside. Således ligger der, udover almindelige kontaktoplysninger og links til lokalrådene, nu 
også links til forskellige sider, som omtaler landdistriktsproblematikker både på landsplan og lokalt. 

Vi siger sekretær i BLDR, Holger Villumsen, Filskov mange tak for det store arbejde med websiden.

7. Ny landdistriktskonsulent.

Vores nye landdistriktskonsulent, Signe Grønnegaard Christensen skal på barselsorlov til jul. Hun 
afløses derfor af den tidligere landdistriktskonsulent, udviklingskonsulent Malene Brandt Winther. 
BLDR ønsker Signe en god barsel og hilser Malene velkommen tilbage til landdistriktsarbejdet.

Alle læsere af BLDRs nyhedsbrev ønskes en glædelig jul og et godt nytår med ønsket om et godt samarbejde
i 2017.
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