Årsmøde i Billund Landdistriktsråd (BLDR).
Årsmøde
Mandag d. 22. april - 2013, kl. 19 på Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov.

Aftenens program kommer til at bestå af flg. punkter:

Referat.
1. Dagsorden iflg. vedtægterne – herunder årets beretning.
1. Til referent valgtes Jakob Kristiansen, Filskov.
2. Til stemmetæller valgtes Henning Madsen. Til referent valgtes Johan Andersen.
3. Beretning, BLDR – 2012, årsmødet d. 22. april - 2013, Filskov Sognegård, 19 – 21.30.
1.
Mens min forrige beretning kunne indledes med omtalen af flere trælse forhold i relation til landdistrikterne i
Billund Kommune, er det heldigvis valgår i år. Derfor har 2012, sammen med en forbedring i Billund
Kommunes økonomi ikke budt på forhold i samme boldgade, som 2011. Så når det så er sagt, er der faktisk
også sket meget godt her i 2012 i BLDR.
2.
BLDR består stadig af 7 lokalområder fra Billund Kommune. Der er blevet afholdt møde ca. hver anden
måned, hvor hvert lokalsamfund, udover andet stof, har kunnet fremlægge de aktiviteter, som lokalt har
foregået i løbet af året. Disse udvekslinger er efter en debat blevet lidt mere kortfattede end før, og har
aktuelt fået 2 funktioner, nemlig: Ideudveksling og inspiration. Jeg vil hermed gerne slå fast, at det fortsat
skal være en af BLDR’s kerneområder også fremover at formidle disse 2 ting. Siden 2006 er der sket ikke så
lokalt, som er genereret på denne måde i vores kreds.
3.
I relation til dette har vi faktisk også på nogle møder i træk måttet tage indholdet og formen af vore møder op
til debat. Når det har været nødvendigt, er det fordi organisationen, med snart 7 år på bagen, til stadighed må
være skarp på, hvilke områder der skal fokuseres på. Debatten, og lad mig sige, at den heldigvis var
fredsommelig, endte med, at vi over tid fik førnævnte temaer ”ideudveksling og inspiration” til at fylde på
en mere effektiv måde, samtidig med at vi fik fastslået, at indholdet af BLDR’s møder stadig bør følge
indholdet og intentionen i vedtægterne.
Det er derfor på sin plads her at nævne flere elementer fra formålet.

Det er rådets formål:
* at varetage landdistrikternes interesser overfor kommunen,
regionen og andre offentlige myndigheder.
* inspirere og koordinere tiltag som fremmer livskvalitet og

bosætning i landdistrikterne.
* at være med til at skabe mulighed for udvikling i de enkelte
landsbyer/områder.
* at initiere fælleskommunale overordnede projekter – gerne i
samarbejde med den kommunale projektvejleder.
* at arbejde for bevaring og udvikling af erhvervsmulighederne i
landdistrikterne, herunder landdistriktsturisme.
* at medvirke til at søge økonomiske ressourcer til landdistrikterne i
form af EU-midler, fonde m.v.
* at medvirke til udarbejdelse af en landdistriktspolitik i samarbejde
med kommunen.
* at sikre en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem
landsbyerne/landområderne.
* at være rådgivende organ for politikerne i Billund Kommune.
Jeg skylder jer alle en tak, for at vi kom godt igennem processen og derved fik ”spidset blyanten” i den
sammenhæng. Det er det, man kalder ægte dialog og demokrati, når det fungerer bedst. Det kan vi alle lære
noget af. Tak for inspirationen fra jer alle.
4.
Vender vi os mod andre forhold skal også nævnes ”Projekt Visit-Billund”, hvor alle lokalområderne, med
Billund Erhvervsfremme som paraply, genererede og stadig genererer ideer til de lokale INFO-skærme i
forhold til udviklingen af lokalturismen. Denne proces er nu ved at få substans og materialisere sig.
Udfordringen bliver fremover at vedligeholde og forny indholdet på skærmene. Noget som godt kan være
lidt af en udfordring at finde kompetencer og tid til lokalt, når vi nu også skal bruge tid på andet og
sommetider hellere vil videre med nye projekter.
Det er her på sin plads at nævne, at lokalområderne fik installationsudgifterne dækket af Landdistriktsrådet,
og at vi både modtog midler til dækning af den årlige drift af skærmen samt lokalt driftstilskud til net og
strøm fra Landdistriktspuljen. Samtidig sørger Billund Erhvervsfremme også fremover for rent praktisk af
lægge vore informationer ind på skærmene. For mig står projektet som et eksempel på et godt samarbejde
mellem lokalrådene, Landdistriktsrådet og Byrådet. Noget vi gerne skulle have mere af i fremtiden.
5.
Derfor er det også helt uforståeligt, at det Turismeprojekt, som vi lige har ansøgt om her ved nytårstid ikke
har haft Økonomiudvalgets bevågenhed, med begrundelse i vores samarbejde med samme Billund
Erhvervsfremme. Det er det projekt vi skal høre mere om senere i aften fra Tove Baisgaard.
6.
Med et ønske om en tættere dialog med politikerne i Billund Kommune gik BLDR ind i samarbejdet med
Billund Kommune om dette års TEMA-møde med politikerne. Resuméet fra aftenen er endnu ikke
tilgængeligt, men vi kan sige, at aftenen gik med oplæg ved Hanne Wittorff Tanvig, seniorrådgiver ved Skov
& Landbrug på Københavns Universitet. Hun fortalte en hel del, vi vidste i forvejen, men havde også, i
forhold til sin forskning, nogle interessante betragtninger, idet hun generelt havde kunnet konstatere, at
mange nye tiltag i landområderne i Danmark skete i et frugtbart samarbejde mellem de lokale og tilflyttere
og så også tit i forbindelse med etablering af en mindre virksomhed i f.eks. nedlagte landbrug. Noget vi
sikkert også godt kunne lære noget af i vores kommune, hvor erhvervsudviklingen ellers primært siges at
foregå i Center-byerne.
Efter oplægget fik vi ud fra to oplæg alt den dialog, som vi havde ønsket. Måske kunne vi godt have roteret
en gang, så det ikke var de samme politikere, vi snakkede med hele tiden. Men i hvert fald havde vi alle en
oplevelse af, at mange af vore byrådspolitikere ikke havde nogen speciel stor viden om netop lokalområdernes vilkår. Noget vi skal have gjort noget ved, når vi engang modtager sammenskrivningen fra dagen
fra Billund Kommune. Det er lange seje træk, der skal til – også på det område.

7.
I forhold til LAG-situationen er det værd at nævne, at 1. periode på 4 år slutter med udgange af 2013. Derfor
er der lige nu kun et fordelingsmøde tilbage, hvor der kan blive uddelt LAG-midler til projekter i denne
periode. Endnu er det ikke afklaret, hvilket fokus den nye periode overordnet får, men det kunne godt se ud
til, at etableringen af arbejdspladser får topprioritet. Så må vi håbe, at der stadig er plads til at få midler til
projekter, som forbedrer levevilkårene på landet og som samtidig bevidstgør os i landområderne om egen
situation. Men vi må afvente dette en tid endnu. For vi er jo langt fra færdige med f.eks. at etablere grønne
områder og trampestier.
Det er derfor også godt at det i fremtiden også bliver LAG-bestyrelserne, som skal fordele de ”Grønne
Midler”, altså de midler som bliver genereret ved alternativ energiprojekter som f.eks. vindmøller. Her
kan/skal pengene tages af en anden kasse, og jeg ved, at vore politikere har bestemt, at pengene opstilling af
lokale vindmøller også skal bruges lokalt. Tilbage står så at få fat i, hvilke kriterier tildelinger bliver givet
efter. Men her får cykelstier, trampestier og andre naturvenlige og miljøvenlige projekter en chance – også
hvis den nye LAG-periode skulle gå hen og få andre tildelingskriterier. Sluttelig må vi sige, at det virker
fornuftigt, at bruge den lokale LAG-ekspertise i forhold til fordeling af midlerne, idet er sikkert
indholdsmæssigt bliver overlap i forhold til tidligere LAG-projekter.
8.
Af orienterende art er lige at sige, at BLDR i sidste periode har besluttet at betale sig fra at vedligeholde
hjemmesiden. Så er vi mere sikre på, at få dette gjort til daglig, når vi nu alle har så travlt med alt muligt
andet. Det er Jesper Thorne, Sdr. Omme, som vi har fået til dette.
9.
I år er de sædvanlige tilskud fra Billund Kommune fordelt, dog med den tilføjelse, at vi får 500 ekstra til
betaling af drift af Visit-Billundskærmene lokalt. De 3000 til skærmlicenser bliver overført direkte til Billund
Erhvervsfremme, som rent praktisk har lovet at sørge for betalingen sammen med kommunens øvrige
skærme placeret i Billund og Grindsted.
10.
Til almindelig orientering har Billund Kommune endnu ikke besluttet, hvem der skal være vores fremtidige
kontaktperson. Foreløbig tager Jørgen Rye sig sammen med Mikkel af funktionen som kontaktmand, men
dette kan måske ændre sig.
Yderligere kan jeg orientering om, at Billund Kommune på sidste økonomiudvalgsmøde har besluttet at
foretage en revision af Landdistrikts-politikken primo 2014. Det hører vi nærmere om til efteråret.
11.
Jeg har også ved denne lejlighed lyst til at sige alle jer fra lokalrådene tak for det engagement I udviser, når I
gang på gang stiller til møder, både i BLDR og lokalt. Det er ildsjæle som jer, der bærer læsset i det daglige
både nu og i fremtiden. Bliv ved med det. At vi så samtidig også har fået etableret nogle gode venskaber på
tværs af de gamle sogneskel er bare positivt og vel i grundet noget andre dele af kommunen kunne lære
noget af. Ingen nævnt, ingen glemt.
12.
Slutteligt er det også i år nødvendigt at understrege, at det stadigvæk er nødvendigt, at give
landdistriktsarbejdet både tid og kræfter i det daglige. Der er simpelthen ikke andre end os selv til at gøre det.
I dette arbejde skal vi huske på, at vi ikke bare gør det, fordi det gavner os selv, men også i høj grad skal gøre
det for helhedens og hele kommunens skyld. Vi kan, som sagt ofte før, ikke undvære hinanden. Både land og
by er afhængige af, at tingene fungerer over hele kommunen. Eksemplet med det fælles udviklingsprojekt i

forhold til turisme i samarbejde med kommunen i relation til de store aktører i særligt Billund er et tydeligt
eksempel på, at vi ikke kan undvære hinanden og hinandens engagement. Det håber vi så på, at politikerne
også vil være med til at støtte fremover – i et langt sejt træk, hvor vi ikke taber de fælles mål for øje.

4. Kasserer, Jørgen Svanberg fremlagde regnskabet for 2012. Regnskabet blev vedtaget
uden bemærkninger.
5. Det blev besluttet, at der ikke skulle være noget kontingent for 2013 for
lokalforeningerne.
6. Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer.
Ændringerne omfattede § 4, stk, 4. stk. 6. Der blev tilføjet ”og BLDR” samt
§ 5, hvor der blev tilføjet: ” Formanden og sekretæren tegner ”Landdistriktsrådet for
Billund Kommune”.
7. Til revisor valgtes Charlotte Larsen, Filskov og Gregers Lindhardt, Stenderup-Krogager.
Som revisorsuppleant valgtes Sonja Laustsen, Filskov.
8. Evt. Intet.
2. I år har Landdistriktsrådet indbudt fhv. kommunaldirektør i Billund Kommune, Tove
Baisgaard til at tale om turismeudvikling i lokalområderne i Billund Kommune.
Tove Baisgaard er aktuel projektleder af et turismeprojekt, som skal udvikle turismen
i lokalområderne i Billund Kommune
Tove Baisgaard gav et dialogbaseret indlæg, hvor hun gjorde rede for indholdet af sin
ansøgning vedrørende destinationsudvikling for landområderne i Billund Kommune.
Ansøgningen var lavet sammen med Billund Erhvervsfremme og Landdistriktsrådet for
Billund Kommune.
3. Orientering om Lokalrådenes og Landdistriktsrådets TEMA-møde med Billund Byråd
i februar - 2013.
Formand, Johan Andersen fortalte, at TEMA-mødet havde været dialogbaseret, hvilket faldt
godt i tråd med, hvad BLDR havde ønsket sig. Temaet var Bosætning. Det indledende
foredrag lagde op til, at landområderne skulle være opmærksomme på at udvikle de mange
mindre 1-2 mands virksomheder, som ofte kan bosætte sig på landejendomme. Der pågår
fremover et stort arbejde med at informere og bruge vore lokalpolitikere i forhold til
landdistrikterne.

Referent
Johan Andersen

