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Billund Lokaldistriktsråd 

 

  

Ugedag: Torsdag Dato: 11/8 2011 Fra: 19.00 Til: 23.00 

Mødested: Kirkehuset, Stenderup 

Deltagere: Johan Andersen, Eivind Hoff, Svend Højrup, Ole Johansen, Lucas M. Hansen, Niels Thom-

sen, Lone Hansen, Jørgen Svanberg, H.P. Kristiansen, Flemming Kristensen. 

 

Evt. andre deltagere: 

Evt. fraværende: Annette Jensen, Frits Kristensen, Gert Thomsen 

Referent: Ejvind Hoff 

De grå felter er mødereferat. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Referat fra sidste møde 

 Referatet blev godkendt 

 

2. Orientering fra lokalrådene. 

 Sdr. Omme : Gruppe om skolens udvikling nedsat.  

Hejnsvig : Søprojekt afsluttet, scene færdig. 

Vesterhede : Sender ansøgning om selvstændig medlemsskab af BLDR. 

Vorbasse : Sommeren har stået i Vorbasse Markeds tegn. 

Filskov :Der arbejdes specielt med færdiggørelse af Friplejehjemmet og etablering af en Friskole  

              pr. aug. 2012.  

Stenderup : Er ved at skaffe midler til toiletforhold i Øparken. 

Skjoldbjerg-Almstok: Intet siden sidst. 

 

3. Orientering fra formanden. 

 Dagsorden for TEMA-dagen er nu aftalt med kommunen. 

Hvordan griber vi arbejdet med landdistriktspolitikken an i forhold til budget 2011?     

Budget 2012 off. d. 16. aug. Høringsfrist d. 29. aug. Kl. 9 gør det nødvendigt, at mødes 

d. 23. august umiddelbart efter TEMA-mødet med politikerne. 

 

4. Status INFOLAND 

 

 Johan skaffer ” brugsanvisning” , vi holder fast i opstart senere. Alle skal være parate til at lægge 

nyheder ind. Dog ikke på samme dato, da de så skubber hinanden væk. 

SIDSTE: Har stadig uafklarede ting med Landdistrikternes Hus, men vi nærmer os hinanden. 

Jeg giver besked om dato for igangsættelse, når vi kan gå i luften. 

 

5. BLDRs hjemmeside. 

Alle de lokalområder, der mangler, sender lokal beskrivelse af lokalområdet til  

web-master, Ejvind Hoff: ejvind@vorbasse.dk inden mødet d. 11. august. 

 

 Send indlæg/link til EH inden 1/10. Mulighed for at slå denne udgivelse sammen med vores intro 

på INFOLAND. 

 

6. Lokalrådsindlæggene til TEMA-mødet med byrådet d. 23. august. 

 Afklaring af indhold med udgangspunkt i listen fra sidste referat og evt. hjælp 

til teknik. 

 Indlæg fra BLDR – hovedpunkter. Oplæg fra Johan. 

 Afklaring af deltagerantal fra det enkelte lokalområde.  
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 Johan gennemgår oplæg til BLDR indlæg, alle sender deres præsentation til EH senest den 19/8. 

 

7. Status Visit Billund. 

 

 Johan har forsøgt kontakt til erhvervschef. 

SIDSTE:   Det er nu aftalt, at en medarbejder fra Visit Billund kommer med på næste BLDR-

møde i Filskov for nærmere aftale. 

 

8. Evt. 
 Intet. 
  

  
  

 


