Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk
Tid:

Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 19.00

Hvor:

Filskov Kro

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg

To valgte fra hvert
lokalområde.

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristensen
Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse.
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Birgit Schäfer Mortensen
Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen
Vesterhede: Ove Iversen
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram, Frits Kristensen.
Særligt indbudte:
Afbud:

REFERAT
1

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
•

2

Godkendt.

Opdatering af medlemslisten for BLDR.
Herunder husk at sende liste ind til kommunen på eget lokalråd.
•
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BLDRs egen liste over bestyrelsesmedlemmer er opdateret.
Tjek gerne selv aktualitet på: http://bldr.dk/om-bldr/bestyrelsen/

Orientering fra formanden.
1. Workshop om turisme i maj aflyste på grund af for få tilmeldinger.
Tidspunktet var nok ikke velvalgt, så vi prøver med en ny dato i efteråret.
I turismespørgsmål kan vi også lade os inspirere af, hvad nabokommunerne gør. Fx samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Varde
om turfoldere og de deri beskrevne tilbud til turister.

4

Orientering om formødet med økonomichef Jørgen Rye, mv., d. 15. maj.
•

Rådhusets referat er modtaget.

•

Spørgsmålet om fordeling af landdistriktspuljens midler diskuteres
fortsat.
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Vi ser samtidig, at politikerne er på vej med en ny fordelingsnøgle
til hallerne. De er i øjeblikket optaget af indbyggertal som
fordelingsnøgle, selv om hallerne har forskellige grundvilkår. Fx er
nogle haller selvejende, medens andre er kommunalt ejede.
Høringssvar fra lokalrådene er på vej til politikerne.

Stillingtagen til ansøgte projekter, Landdistriktspuljen.
Se tilsendte bilag.
1. Vorbasse: Turisme.
Ansøgt beløb, DKK 14.943,75.
Anbefales – og er dermed bevilget, da beløbet er under 15.000.
2. Vorbasse: Hundeskov.
Ansøgt beløb, DKK 58.668,75.
Anbefales.
3. Hejnsvig-Donslund: Infoskærme.
Ansøgt beløb, DKK 26.415,00.
Anbefales.
Under diskussionen præciseredes det, at skærmene har et helt lokalt indhold, der er anderledes end Visitbillundskærmenes indhold
– som fortsat opdateres alt for langsomt. På dem er det fortsat
umuligt at få indlagt indhold på om aktuelle arrangementer med fx
10 dages varsel. Den nye skærm vil bl.a. få kørende indehold, der
ellers kan vanskeligt at få øje på, hvis det sidder på opslagstavle i
Brugsen.
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Indholdet af temamøde med økonomiudvalget d. 13. juni 2017.
Administration af Landdistriktspuljen, herunder:
a. Kriterier for puljens anvendelse.
Vi har behov for definitioner, der viser forskellen på drift og vedligehold. Politikerne giver gerne penge til drift men ikke til vedligehold, så hvad er vedligehold?
Gælder vedligehold for projekter vedrørende faste bygningsdele?
Kommunen må være med til at tage højde for behovet for vedligehold. Vi kan se på faktorer som fx:
•

Udviklingspotentiale for landdistriktet.

•

Hvor mange egne udgifter kan lokalsamfundet bære?

Er vi interesserede i at få hele landdistriktspuljen fordelt mellem
landdistrikterne én gang årligt, således at politikerne ikke skal forholde sig yderligere til projekter i landdistrikterne? Nej, det er vi
ikke parate til. Politikerne er politikere med dertil hørende ansvar,
og i såvel lokalrådene som landdistriktsrådet er vi frivillige. Vi ønsker at være synlige og at opretholde dialogen med politikerne.
Vi kan måske forestille os en mixmodel med en del af midlerne til
selvforvaltning i de enkelte landdistrikter, medens resten er pulje,
der ansøges som nu.
Debatten fortsætter.
Overførelse af eventuelle restpuljemidler fra foregående år: Ikke
anvendte midler fra budgettet til landdistriktsformål overføres ikke
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automatisk som tillæg til næste års budget. Men de kan overføres
til et nyt byfornyelsesselskab for landdistrikterne.
b. Aftale omkring lokalrådenes udgifter til drift, når aktiviteten er placeret på kommunens jorder.
Vi ser gerne lighed og ens vilkår for centerbyerne og landdistrikterne. Fx ser vi, at nye stier i Grindsted er af god kvalitet og med lys.
c. Dialog omkring bysanering og mulighed for kondemnering.
Der er politisk interesse for et nyt byfornyelsesselskab for landdistrikterne
Det vil være et udmærket med overførelse af ikke-anvendte landdistriktspuljemidler i et nyt byfornyelsesselskab for landdistrikterne. Morsø nævntes som eksempel.

d. Stier.
Stipuljen er alt for lille, hvis det skal være stier af god kommunal
standard. Vi ønsker en langsigtet plan for hele kommunen med
tidspunkter for anlæg af de enkelte strækninger.
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Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. valgmøde
v/ Ole Gram, Johan Andersen og Torben Jensen.

1. Tilbagemelding fra Hejnsvig angående lokaler.
Ove Møberg bekræftede, at hallen i Hejnsvig er reserveret til valgmøde den 2. oktober 2017.
2. Tilbagemelding vedr. ordstyrer.
JVs lokalredaktør Andreas Bjerre har påtaget sig opgaven.
Anette Jorsal så vist helst, at vi finder en anden mødeleder, og det
gør vi så.
3. Det videre forløb.
Vi udarbejder en opdateret liste over politiske partier og deres
kontaktpersoner.
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Fibernetløsninger.
•
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SE har åbnet en pulje, der kan være en hjælp i den sydlige del af
kommunen..

Fastsættelse af mødedatoer for næste periode.
Mødeplan:
1. Landdistriktsrådets årlige møde med Økonomiudvalget,
torsdag den 13. juni 2017,
tidspunkt ej helt afklaret, nok 16.30 eller 17.00.
2. Mandag 21. august 2017, kl. 19.00 på Sdr. Omme Kro
3. Måske ekstra møde i september, afgøres i august.
4. Mandag 2. oktober. Valgmøde i Hejnsvig.
5. Mandag 27. nov. 2017 med julefrokost kl. 18.00, Vorbasse Kro.

Side 3 af 4

10

Dagsordenspunkter for de næste møder.
1. Turisme.
2. Orientering fra lokalrådene.
3. Valgmøde indhold.
4. Byfornyelse.
5. Den kommunale servicevogn. Har vi behov for sådan én?
6. Andet.
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Eventuelt.
•

Sanering. Selskaber i de enkelte landdistrikter er også en mulighed, men de vil være afhængige af lokale ressourcer, og samlet set
giver det nok mere administration. Et fælles selskab for hele kommunen vil være at foretrække.

•

Kommunal Servicevogn. Det var engang et kommunalt tilbud, da
der blev spurgt, men har vi svaret tilbage?

•

Mobilitet, Ungflex for de unge, pris 400 DKK pr år?
Jo, det er indført.

Referent Holger Villumsen
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