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Indbydelse

til alle interesserede i lokalområderne og
medlemmerne af byrådet i Billund Kommune

BLDRs ÅRSMØDE
Tirsdag den 21. april 2019, kl. 19.00
Skjoldbjerg-Almstok Medborgerhus
Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse
PROGRAM
1. Foredrag v/ konsulent Henrik Willadsen:

Turismeudvikling i landdistrikterne
i Billund Kommune.
Billund Landdistriktsråd har i løbet af vinteren 2019-2020 udarbejdet
landdistrikternes nye strategi for udvikling af turisme på landet.
Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med konsulent Henrik Willadsen fra
Salling. Han har i gennem mange år været aktiv i udvikling af turisme i
landdistrikter. Han har blandt andet arbejdet i Røddingområdet, der har
klaret sig særdeles godt efter, at landbrug og møbelindustri ikke længere
bærer områdets økonomi.
Med Henrik Willadsens foredrag offentliggøres BLDRs plan for udvikling af
turisme i Billund Kommunes landdistrikter. BLDRs plan forelægges såvel
Billund Kommune som de øvrige kommuner i Trekantsamarbejdet.
Efter foredraget er mulighed for debat.
2.

BLDRs årsmøde.

Dagsorden jf. vedtægterne – herunder årsberetning.
NB: Årsmødet indeholder ikke personvalg, da lokalrådene udpeger
medlemmerne af landdistriktsrådet.
3.

Kort orientering fra lokalrådene.
BLDR er vært ved en kop kaffe med brød
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsmødet afholdes jævnfør vedtægterne
§ 4 Årsmødet
Stk. 1. Årsmødet har en inspirerende og rådgivende funktion over for bestyrelsen.
Stk. 2. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og afholdes hvert år i perioden
medio marts til ultimo april.
Stk. 3. Forslag skal indsendes til formanden senest 7 dage før mødeafholdelsen.
Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af årsregnskab ved kassereren.
5. Indkomne forslag fra lokalområderne og BLDR.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Landdistriktsrådet konstituerer sig senest på det førstkommende bestyrelsesmøde efter
årsmødet med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør også
forretningsudvalget.
Vedtægterne kan i deres helhed ses på http://bldr.dk/om-bldr/vedtaegter/

