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REFERAT

1 Ekstraordinært møde med gennemgang af turismeprojekt
med Tove Baisgaard, tidl. Billund Kommune.

Gennemgang af turismeprojektets opståen og forløb. Det forløber fra 
januar 2014 til 1. april 2016. Den eksterne ledelse sluttede primo 2015. 
Slutdatoen er primo 2016, da den vil indeholde evaluering af projektets 
resultater. TB forelagde i stikordsform et foreløbigt udkast til den endeli-
ge rapport, som kommer i 2016.

Projektets fokus er på de lokale overnatningssteder, der er så små, at de 
ikke registreres i officiel statistik. Det gælder primært Bed & Breakfasts, 
som der ses størst udviklingsmuligheder i, men det gælder også vandrer-
hjem, campingpladser og hyttebyer. VisitDanmarks Destinationsudvik-
lingsmetode blev anvendt til skabe netværk og sammenhæng mellem en 
kreds af lokale aktører i landområderne og kommunale interessenter. 

Debat:

• Ejerne af Bed & Breakfast med flere andre aktører i turisterhver-
vet skal selv drive netværket. Det er de nok ikke helt i stand til. 
Synes de, at de har fået hjælp fra dette netværksprojekt? 
Næppe ret meget. Men hvad har de behov for hjælp til?

• De private turismeaktører er dagen lang (om sommeren især) 
travlt optaget af det praktiske arbejde i deres egen virksomhed 
(eller det sted, hvor de har deres hovedindtægtskilde). 
Til kontakten med turisterne har de behov for 

1. fortælling(er) om lokalområdets særpræg. 
Det skal være genuin viden om identitet og kulturhistorie. 
Med afsæt heri har de også behov for, at
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2. andre aktører/borgere arrangerer aktiviteter eller anviser 
turisten muligheder for oplevelser på egen hånd. 
Turismeaktørerne har behov for at kunne anvise steder, 
hvor lokalområdets særpræg opleves på en sådan måde, 
at turisten får gode oplevelser og forlænger opholdet. Det 
gælder blandt andet i naturen.

3. Turismeaktørerne har med andre ord behov for praktisk 
hjælp af forskellig art. 
Mulighederne skal være synlige og nemt tilgængelige. 

4. En del af denne hjælp til synliggørelse af mulighederne 
kan ydes af lokalrådene, som dermed bliver medspiller 
og en slags servicepartner.

• Der findes B&B'er uden morgenmad, da udlejerne tager tidligt 
på arbejde i hovederhverv. Men så er de egentlig ikke B&B'er …

• VisitBillund er begyndt at synliggøre landdistrikterne bedre. 
De første resultater kan allerede ses på VisitBillunds forside. 
Den første udvikling af websiden skete i samspil med Filskov. 
Landdistrikterne skal selv levere information til Line Höhrmann 
fra VisitBillund / Billund Erhvervsfremme, hvilket sker med veks-
lende kvalitet. Landdistrikterne præsenteres derfor meget uens-
artet. Der er også behov for præsentation på fremmedsprog.

• Vorbasse er ved at udvikle en turistgruppe under lokalrådet i 
samarbejde med Line Höhrmann, Billund Erhvervsfremme.

• Busser for turister, der vil rundt i området? 
Er Flexbus-ordningen også for mennesker uden fast bopæl i 
Billund Kommune. – Ja, den er for alle.

• Læs også Billund Kommunes stiplan, der er tilgængelig på nettet. 
Planen ser stierne på fire måder / planer / niveau'er. Men egent-
lig er der fem delopgaver:

1. Stierne er fysiske ting. Vedligeholdes af Billund Kommune.

2. Stierne er transportveje.

3. Stierne er redskaber til motion og sundhed.

4. Stierne er veje til dagture med oplevelser af natur og kultur-
historie.

5. Stierne er en formidlingsopgave …

Handling:

• Turisme skal med dagsorden på næste ordinære møde i BLDR.

• Turisme skal være emnet i næste novembermøde mellem politi-
kerne og BLDR. Alle lokalområder tager i efteråret 2015 turisme 
på programmet og Tove Baisgaards oplæg medsendes i i en for-
enklet udgave.

• Anvendelse af rapport fra Tove Baisgaard og DGI-konsulent Stine 
Berg, når den foreligger efter nytår. Opsamling og samlet vur-
dering af et næste projekt derefter, tidligst februar.

• OBS: Aflysning af møde den 29-09-2015 med Merethe Thyssen. 
Vi afventer den endelige rapport fra ovennævnte turismeprojekt.

Referent Holger Villumsen
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