
Nyhedsbrev fra Billund Landdistriktsråd, BLDR, februar 2016.

1. Hvorfor et nyhedsbrev?
Billund Landdistriktsråd har eksisteret siden efteråret 2006 og har siden sidste kommunesammen-
lægning faciliteret det interne samarbejde mellem lokalområderne i Billund Kommune og det 
overordnede samarbejde mellem lokalområderne og Billund Kommune.
Siden starten har indholdet af samarbejdet forandret sig gradvist fra at være et forum for udveksling
af lokale erfaringer mellem lokalsamfundene til i højere grad at blive stedet, hvor særligt Billund 
Kommune samarbejder med lokalområderne. 
BLDR har gennem årene kunnet konstatere, at Landdistriktsrådet ikke altid har været i stand til, i 
tilstrækkelig grad, at nå ud til offentligheden med indholdet af vores arbejde.
Derfor nu enighed om fremover, med jævne mellemrum, at udsende nyhedsbreve. 

2. Implementering af Landdistriktspolitikken.
Siden vedtagelsen af den nye landdistriktspolitik i 2015 er der kommet et øget fokus på 
landdistriktsrådets arbejde, idet vi nu, fra efteråret 2015, 4 gange om året anbefaler lokale projekter
fra Landdistriktspuljen til Økonomiudvalget i Billund Kommune. 
Ud over det har de første møder mellem den konstituerede landdistriktskonsulent, Malene B. 
Winther, og de enkelte lokalråd og Billund Landdistriktsråd (BLDR) været afholdt, ligesom der i 
foråret 2016 er planlagt 2 workshops for lokalområdernes ildsjæle med indholdet: ”Finansiering af 
projekter” og ”Ledelse af frivillige”. 
Aktuelt gør BLDR erfaringer med implementeringen af årshjulet i landdistriktspolitikken, og regner 
med at evaluere dette medio 2016.

3. Dialogmøde vedrørende mobilitet.
BLDR og Malene B. Winther har på et møde behandlet de første tanker om indholdet af det 
kommende dialogmøde med det politiske niveau. Aktuelt drejer ønskerne det sig om mobilitet og 
fokus på sammenbinding af Billund Kommune med stisystemer.

4. Mobilitet.
BLDR kan på det sidste konstatere, at offentligt transport til særligt yderområderne endnu en gang 
er kommet under et øget pres. Sidst har omlægningen/nedlæggelsen af buslinjen til Skjoldbjerg-
Almstok og lukningen at Give-Grindsted bussen fra sommeren 2016 – der er aktuelt en løsning på 
sidstnævnte i høring - givet tydelige vink om, at det er nødvendigt at udtænke alternative løsninger. 
I den forbindelse gør BLDR opmærksom på det ønskelige i, at det enkelte lokalområde bliver hørt, 
når f.eks. busruter nedlægges eller ændres. 
BLDR deltager derfor i den kommende tid i arbejdet medrørende mobilitet sammen med den 
nyansatte konsulent på området og sætter endvidere fokus på emnet på årsmødet i april.

5. Turismeprojektet – planer om nyt projekt.
BLDR har de sidste 3 år været projektholder for et projekt vedrørende udvikling af turisme i 
lokalområderne i relation til den store turistaktør Legoland Billund Resort. 
Efter evaluering af projektet og gennemlæsning af afslutningsrapporten står det nu klart for BLDR, 
at det er nødvendigt med et fortsat fokus på udviklingen af turismen i lokalområderne. 
BLDR vil derfor i den nærmeste fremtid drøfte, på hvilken måde man bedst muligt fremover kan 
styrke de allerede eksisterende lokale turismestyregrupper.



6. Årsmøde 2016.
Netop her i foråret 2016 påbegyndes det første arbejde omkring mobilitet i landområderne i Billund
Kommune. Derfor er det nærliggende at tage dette aktuelle tema op på årsmødet i 2016.  
BLDR har aftalt, at konsulent fra Landliv, Mona Hvid, giver et indlæg om dette ved årsmødet.
Mødet foregår på Vorbasse Fritidscenter, mandag d. 11. april 2016, kl. 19, hvor alle – også 
politikere og embedsmænd - er meget velkomne.
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