Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk
Tid Tirsdag d. 27. feb. 2018, kl. 19-22
Hvor Vesterhede Minihal, Egebjerg Landevej 82
Deltagere
Afbud Hans Peter Kristansen, Holger Villumsen, Torben Hansen
Særligt indbudte
Referent Johan Andersen

REFERAT
1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

Alle

2

Orientering fra formanden.
Intet.

Johan

3

Drøftelse af ollæg om ændring af landdistriktsluleen.
1. Puljeopsparing op tl et fast beløb/3-årig periode.
2. 35.000 kr. tl hvert lokalsamfund gerne fra 2018, hvis muligt.
3. Lokalrådene dækker selv drifsudgifer fx strøm, vedligehold legepladser i mindre
grad, andet. Evt. fastsætelse af øvre grænse.
4. Stadig grænse for mindre projekter på 15.000 kr., som Landdistriktsrådet alene
tager stlling tl.

Johan,
Jørgen,
Ove

4

Ansøgninger tl Landdistriktsluleen.
1. Krogager Jagtorening, Tilbygning af klubhus, DKK 59.025. Se bilag.
Projektet indstllet.
2. Lokalrådet i Vorbasse, Bosætningsfolder, DKK 5.625. Se bilag.
Projektet indstllet.

Alle

5

Beslutning om indholdet af årsmødet d. 18. alril, Heensvig.

Alle

Ole Gram kontakter nedenstående for indlæg på afenenn


Arkitetirmaet Loop, Århus.



Bovia-Billund/Vejen.



Bosætningskoordinator, Marianne Wite.

Alternatvt emne tl evt. senere brugn
•

Motorvejslinjeføringens betydning for landområderne.

1

6

Olsamling inden bysaneringsmødet d. 2. marts med kommunen.
Formåln


Etablering af selskab med kommunen og private med henblik på at kunne sanere
ejendomme, som er kondemneringsmodne.



Aflaring af muligheden for at etablere en fælleskommunal pulje tl styring af
saneringerne fremover. BLDR ønsker en fællespulje dækkende hele kommunen.



Aflaring af om Billund Kommune fortsat byder ind med en startkapitaln 1.mill. kr.



Kapitalen er sat af i budgetet for 2018.



Aflaring af om hvert lokalråd evt. ville kunne rejse kapital tl indskud.



Etablering af puljen kunne komme fra evt. overskud fra Landdistriktspuljen.

Ole,
Johan

7

Udleeningsboliger i landdistrikter.
Vorbasse er endnu ikke så langt med projektet. BLDR afventer.

Ole

8

Olsamling lå turisme fra valgmødet.
Forespørgsel på, om der laves et § 17.stk. 4 vedr. turisme.

Johan

9

Emner tl drøftelse med økonomiudvalget i euni 2018.
• Turisme - §17 stk.4 udvalg.

Alle

•

Saneringspuljen.

•

Bredbånd og mobildækning.

•

Brug af Landdistriktspuljen fremover.

•

Fornyelse af INFO-skærme.

10 Orientering fra lokalområderne.

Alle

Filskovn


Sundhedsprojektet i gang med etablering. Skolest etableres.
Der satses på indvielse på Skolernes Motonsdag i oktober 2018.



Udviklingsplan laves i foråret med involvering af særligt de unge.



Genbrugspladsen gør grundlæggende erfaringer. Mangler afevering for
elektronisk afald, stort glas, andet. En del fejlsortering i betoncontaineren.



Initatv sammen med Sdr. Omme ang. etablering af bredbånd.
Søger Statens pulje d. 18. marts. Udlagt tl arbejdsgruppe for de 2 lokalområder.

Heensvig.


Helhedsplan for Hejnsvig skole udarbejdes. Borgermøde på trsdag d. 6. marts
2018.

Sdr. Omme:


Hovedgaden – særligt med udgangspunkt i at fylde tomme butkslokaler med
udsmykninger.



Gavlmalerier ved Eivind Larsen.



Den grønne akse.



”Gør byen pæn-kampagne” særligt overfor dem, der ejer de tomme butkker.

2

Urul-Nollund Eeg.


Cykelsten langs Varde Landevej står nu færdig.



Fibernet er i gang med etablering hos 41 husstande.



Fundament tl varmepumpen i Urup Forsamlingshus støbes nu.



Urup Forsamlingshus har haf inspiratonsafen m.h.p. fokusering på fremtdige
aktviteter for samvær mellem borgerne.

Stenderul- Krogager:


Helhedsplan etableres i 2018.



Genbrugsprojektet lader vente på sig.



Stetableringen fra 2016 er endnu ikke efektueret.



Gruppe nedsat, som arbejder med Bane-Danmark.

Vesterhede:


Grill-hyte og evt. legeplads på skolegrunden.



Plan for modtagelse af tlfytere.



Oplysning om Flekstrafk for bl.a. de unge.



Kontakt tl kommunen vedr. udbetaling af honorar i forbindelse med optælling i
hallen.

Vorbasse:


Borger- og idekassen har fnansieret en kugleovn på shelterpladsen.



Kulturarvsprojektetn Arbejdet vedr. projekteringen af torvet arbejder med at få
fokus på at give borgerne medejerskab. Udbud i april.



Derudover arbejdes der med fere andre mindre projekter.



Udviklingsplanen forelægges for Lokalrådet onsdag d. 28. feb.

11 Punkter tl næste dagsorden, den 30. mae 2018.


Turisme.



Sanering.



Lejeboliger i landområder.



Mødet med økonomiudvalget i juni.

•

Regnskaber skal indsendes tl Jørgen Svanberg hurtgst muligt.
Husk kontooplysninger tl kassereren.

•

Motorcrossklubben i Billund kunne tænke sig et nyt klubhus. Landdistriktsrådet
stller sig tl rådighed for anbefaling, da klubben ikke hører tl noget bestemt
lokalområde, men ligger i landområde udenfor Billund.

•

Sdr. Omme spejderhyte er revet ned og hele det nye projekt bliver nu sendt i
udbud.

12 Evt.
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