
Billund Landdistriktsråd

Tid: Tirsdag d. 24. feb. – 2015, Kl. 19.00 - 21.30

Hvor: Filskov Kro

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanter

Særligt indbudte: Web-designer, Helga Christensen, DGI-konsulent, Stine Berg

Afbud: Henning Christensen, Ole Johansen, Torben Hansen.
Ankomst 19.15:  Niels Thomsen.
Ankomst 19.30:  Jørgen Svanberg og Svend Højrup. 

Referat
1 Godkendelse af referatet fra de to sidste møder.

Referatet fra mødet d. 25. nov. – 2014 godkendt.
Referatet fra mødet d. 19. jan. – 2015 godkendt.

Alle

2 Valg af dirigent.
Henning 

Alle

3 Valg af ny sekretær.
Holger Villumsen, Filskov

4 Besøg af web-designer, Helga Christensen:
a. Indlæg og dialog om hjemmesidedrift, vedligehold og indhold.

Behov for vedligehold og et fornyet grafisk design, samt opbygning af en levende hjem-
meside med indhold fra mødereferater, events etc. Måske mulighed for kalender, aktuelt 
stof o.a. Ide fra AOS, ”Alt om Syddanmark.” Beskrivelse af lokalsamfundene. Aktuelle bil-
leder.
Timepris på vedligehold: Klippekort: 600 kr. eks. moms. F.eks. et kvarter af gangen. 
Bud på enkeltopgaver gives hver gang.

b. Engelsk version af noget at stoffet på BLDR’s hjemmeside.
Overvejelse om engelsk Intro.

c. Indlæg og dialog om eft. fremtidig Face-book side med landdistrikts-indhold.
Behov for klarhed over hvad BLDR vil have ud til borgerne. Risikoen for at bruge meget tid
i forhold til ”småting”. Når hjemmesiden er færdig kan vi tage stilling til om vi skal have en
Facebookside. 

d. Andet.
Turisme.

Helga C.

Alle

5 Besøg af konsulent, Stine Berg:
Stine Berg orienterede om mulig struktur for et kommende netværk.

a. Status fra de enkelte deltagende lokalområder i turismeprojektet på funktionen af
de lokalt etablerede turismestyregrupper.
Status viser, at der er behov for fortsat styring af turismeindsatsen i lokalområderne.

b. Orientering vedr. fremtidig brug af endnu ikke forbrugte midler i nuværende turis-
meprojekt. 

Flg. projekter fra turismeprojektet kan nyde godt af de ikke forbrugte midler:
1. Omme Å-projetet.
2. Break and Breakfastmøde.

Midlerne skal bruges inden marts 2016, men hurtigst muligt.

Alle

Stine Berg
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Alle indsamler viden om lokale projekter og melder tilbage til Stine Berg, 
som samler op og fordeler midlerne (timer, ressourcer til mødeafholdelse).

c. Drøftelse af mulig fortsættelse af turismeprojektet, som afsluttes marts 2015.
Der er enighed om, at etablere et projekt, som kan videreføre arbejdet fra det turis-
meprojekt, som afsluttes d. 14. marts – 2015.

d. Evt. ansøgning af midler til fortsættelse af projektet. Deadline 1. ansøgning 2. marts
-2015. Næste deadline juni – 2015.
Der ansøges om projektet efter d. 14. marts – 2015. 

e. Andet.
Indlæg om facilitering af ”private projekter”, hvor ledige værelser kan udbydes. Stine 
Berg oplyser, at der allerede eksisterer platforme for dette. Airbandb.com el. dk.

Alle

Stine Berg

6 Orientering fra formanden.
1. Statslån til landdistrikterne lader vente på sig til efter sommerferien 2015.
2. BK giver mulighed for at udlæg i forbindelse med LAG-tildeling kan mellemregnes 

med Kommunen.

Johan

7 Årsmødet 2015.
1. Sdr. Omme Kro.
2. Ændring af vedtægter i forhold til ny praksis i samarbejdet m. BK.

Se bilag med foreløbige opmærksomhedspunkter. Niels Thomsen, Svend Højrup og 
Johan Andersen formulerer den nye § 8.

3. Indlægsholder.
Den Jyske Sparekasse.

4. Andet.

Alle

8 Orientering fra Landdistriktsudvalgets aktuelle arbejde.
Der blev orienteret om indholdet af den nye Landdistriktspolitik.

Niels, Svend, 
Johan

9 Opsamling på regnskaber og tilskud.
Kassereren 

Jørgen 
Svanberg

10 Stilling til ansøgning fra BLDR om forhøjelse af landdistriktspuljen for 2016.
Der satses på 1,5 mill. fra 2016.

Johan

Overvejelser om indhold af kommende arrangement med BK i 2015. Alle

11 Markedsføring.
1. Drøftelse af fremtidig samarbejdsstruktur m. det politiske niveau – nyhedsbreve.
2. Andet.

Udsættes. 

Alle

12 Mødedatoer for næste periode.
Næste møder indtil sommerferien: Årsmøde d. 20. april. Sdr. Omme Kro. 
Møde d. 9. juni Sdr. Omme Kro/Urup Forsamlingshus.

Alle

13 Dagsordenspunkter for næste møde. Alle

14 Evt. Alle

Venlig hilsen
Formand, Johan Andersen
Nst.formand, Niels Thomsen
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