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Billund Landdistriktsråd 

 

Tid: Mandag den 26. maj. – 2014, Kl. 19.00 - max. 21.30 

Hvor: Filskov Kro. 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanter 

Afbud: Henning Sejer Madsen, Hans Peter Kristiansen, Svend Højrup, Lona Linding 

 

Dagsorden. 
 

 

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. 
Ingen kommentarer 

Alle 

2 Orientering fra formanden: 
Jørgen deltog i budgetorienteringsmøde ved Billund Kommune hvor der blev orienteret om kommunens 
økonomiske situation.  

LAG får efter om organisering kun ca. det halve i tilskud. Der skal sammensættes ny bestyrelse samt 
udarbejdes ny udviklingsstrategi.   

Johan 

 

3 Konstituering 
Johan Andersen - formand 

Niels Thomsen - næstformand 

Jørgen Svanberg - kasserer 

Annette Jensen - sekretær 

Alle 

3 Turismeprojekt 
Tilbagemelding fra lokale WS 

Vesterhede:   Borgermøde, 9 fremmødte, mange ideer, arbejdsgrupper er nedsat  

Hejnsvig:   Borgermøde, mange ideer, velkomstbog, ren by projekt m.v. 

Filskov:   Borgermøde, 23 fremmødte, først revision af udviklingsplan, derefter turisme projekt, mange 
ideer. Arbejdsgrupper nedsat, kontaktudvalget er styregruppe. 

Vorbasse:   Holder borgermøde den 26. maj.  

Alle 

4 Evaluering af årsmøde d. 24. april – 2014, Sdr. Omme Kro 
En vellykket aften med 24 fremmødte. Johan sender de ændrede vedtægter samt referat af mødet. 

Alle 

5 Mødet m. BK d. 3. juni, 17-20. Hvem/hvor mange deltager? 
Hvad er vigtigt at få diskuteret på mødet: 

 - Et § 17.4 udvalg skal finde en permanent løsning som sikrer, at landdistrikterne og BK er i god dialog 
omkring løsning af kommende udfordringer. 

- Der skal være en procedure for høring af landdistrikterne 

- Fra landdistriktsrådet er følgende valgt til udvalget: Johan Andersen, Svend Højrup, Jørgen Svanbjerg og 
Niels Thomsen er suppleant. 

Alle  

6 § 17, stk. 4-udvalg – udarbejdelse af høringssvar 
BLDR’s tanker om § 17, stk. 4 udvalg 

Høringssvar fra lokalrådene til BK vedr. § 17.4 udvalg samles hos Johan og sendes derefter til BK 

Alle 

 

 

7 Nye mødedatoer indtil december incl. turismeprojektet 
den 21/8-2014 BLDR møde Sdr. Omme Kro 

den 24/9-2014 Turisme projekt - midtvejsseminar kl. 17.30 til 21.30 

den 27/10-2014 BLDR møde Filskov Kro 

den 25/11-2014 BLDR møde Sdr. Omme Kro 

den 24/1-2015 Turismeprojekt  afslutningsseminar fra kl. 9 til 14. 

Alle 
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den 29/1-2015 kl. 19.00 BLDR møde Sdr. Omme Kro 

8 Nyt fra lokalrådene 
Stenderup/Krogager: 

Generalforsamling i feb. kun 4 valgt, men er nu 5 igen. Lone Linding er med i landdistriktsrådet. Åben 
landsby på 13 huse, også åben hus ved skole og købmand. Stor opbakning fra byen. 

Vesterhede: 

Forskønnelse af skolegrund afsluttes i juni 2015. 

Hejnsvig: 

Badebro ved sø ved Højene, tilbud fra privat. Arbejder videre med kulturarvsprojekt. 

Sdr. Omme: 

Kulturarvsprojekt på vej til at blive virkeliggjort. Positive møder med kommunen. Arbejdsgrupper er 
dannet på baggrund af projekter ved åen, hovedgaden og rekreative områder. Endelig projekt koster ca. 10 
mio. kr.  Den spanske trappe fra Billund brækket op og lægges ned igen på Lindealle'.  

Nollund/Urup Eg: 

Opstartsmøde lokalråd, forventningsafstemning. Info-flæsk i Urup forsamlingshus med oplæg og 
oplysning om lokalråd. Herefter stiftende generalforsamling. Bosætning prioriteres samt renovering af 
forsamlingshus udvendig og indvendig. 

Filskov: 

Frivillig arbejdskraft, hvordan holder vi dem i gang, passer på dem og hvordan får man de unge med? 
Udviklingsplan er revideret og opdateres. Etablering af FDF hytte/multihus for midler fra LAG, 
"møllepenge" samt fra landdistriktspuljen, resten samles ind lokalt. Sti rundt i Filskov, stander og tekst er 
på plads, mangler QR-koder som kommer til efteråret. Turismeprojekt igangsat. 

Alle 

9 Evt.  
Der ønskes en lettere adgang til landdistriktspuljen 

Punktet tages med under § 17.4 udvalget. 

 

Åbent hus i Vesterhede B&B den 4/7-2014 kl. 13-18, Vesterhedevej33. 

 

 

Lucas 

 

Referent  

Annette Jensen 


