
Billund Landdistriktsråd 

 

  

Ugedag: Mandag Dato: 14. juni.- 2012 Fra: 19.00 Til: 21.30 

Mødested: Krogen i Stenderup, 7200 Grindsted – Se nærmere vejbeskrivelse. 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere:  

Evt. fraværende m. afbud: Niels Thomsen, Lucas Hansen, Hans Peter Kristiansen. 

Fraværende u. afbud. Peter Lodberg, Flemming Kristensen. 

Referent:  

 

Referat. 

 
Desværre har direktøren for Børnenes Hovedstad igen trukket sig. Det virker ikke som om vi er 

nogen større målgruppe for projektet. Men jeg prøver igen efter sommerferien. 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referatet godkendt.  

2. Orientering fra formanden. 

 1. Der var ikke officielt overleveret nogen automatik vedr. landdistriktsmidler etc. ved 

Billund Kommune. 

2. Børnenes Hovedstad har aktuelt tilsyneladende ikke res. til at holde møde m. BLDR. 

3. Visit- Billund er kontaktet. 

3. Status på fordeling af de tildelte kommunale midler for 2012 og indsendelse af regnskab for 

2011 til kassereren. 

 Alt  OK. 

4. Visit- Billund.  

 Hvad gør vi lokalt? Hvilke tiltag er gjort lokalt? 
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Johan orienterede om Gert Helenius’ brev til BLDR.  

Financiering forsøges taget af landdistriktsmidlerne.  

Hejnsvig: Opstart efter sommerferien. 

Vesterhede: Starter op inden sommerferien.  

Sdr. Omme: Starter efter sommerferien. 

Filskov: Gruppe er dannet, som starter efter sommerferien.  

Stenderup-Krogager: Gruppe er dannet, som starter efter sommerferien.  

Vorbasse: ? 

 

  

5. Hvordan kan den fremtidige samarbejdsform mellem landsbyerne udvikles? 

 Punktet udsat. 

6. Hvordan kommer vi i bedre dialog med politikerne?  
 Se Henning, Vesterhedes TEMA-tanker om turistaktiviteter i hele kommunen som medsendes som 

bilag.  

BLDR skal måske i højere grad tænke, hvordan vi kommer tættere på byrådet.  



Næste skridt i forhold til sidste TEMA-møder er dialog i forhold til politikerne. 

Cafe-møde, hvor politikerne går i dialog ved cafeborde med hvert enkelt lokalråd.  

7. Indledende drøftelser om vores udspil vedr. revision af landdistriktspolitikken. 

 BLDR skal ikke forstå revision af landdistriktspolitikken. På den måde vil dialogen udeblive.  

 

8. Kort orientering fra lokalrådene. 

 Hejnsvig: Kulturarvsprojekt.  
                 Halprojekt.  
                 Søprojektet har nu fået midler udbetalt. 
                 Vedligeholdsgruppe og Kommunikationsgruppe er under forberedelse.  
Vesterhede: Byfest 
                       Handleplansmøde. 
                       Planer for skolegrunden,  
Sdr. Omme: Kulturarvsprojekt 
                      Halbyggeri. 
                      Landsbyrådet er blevet suppleret med 2 nye medlemmer. 
                      Skiltning langs Omme-Å-stien færdiggjort. 
                      Anlægget får toilet.  
Filskov:         Kontaktudvalget arbejder med temaet:  ”Den selvejende landsby”. 
                      Friplejehjemmet færdigt i efteråret. 
                      Friskole- og børnehave er en realitet pr. 1. august-12. 
Stenderup:  Byfesten m. mange varierede aktiviteter er løbet af stabelen.  
                      Cykelløb m. 20000 kr. i overskud.  
                      Toftegårdshallen skal udvides m. motionscenter. 
                      Toiletbygning i Ø-parken etableres. 
                      Får i Ø-parken.  
                      Skolen får udelaboratorium til N/T. 
 
                      Fremover orienterer vi omkring det lokale stof efter behov.          

 9.  Refleksioner fra årsmødet. 

 God debat og dialog med Anni Mathiesen og Troels Ravn.  
Ca. 20 mennesker var mødt op.  

10. 

 

 

 

Hjemmeside.  
Afklaring om vedligehold til af BLDR’ s hjemmeside fremover. 
 
11. Dato for næste møde. 
      Torsdag d. 23. august, 19 – 21.30 i Sdr. Omme. 
        
12. Evt.  
 
Forslag til punkter til næste møde/opsamling:  
a. Børnenes hovedstad bør udbredes til landdistrikterne og kommunen udfordres.   



b. Indsatsområde fremover - udover stier. Forslag: Turisme. 

c. Hvordan skal vi komme i kontakt med Børnenes Hovedstad.  

d. Visit-Billund. 

 

 

God sommerferie til jer alle og tak for endnu et godt år i BLDR-sammenhæng. 

 

  
 

Venlig hilsen 

Flemming Kristensen 

Johan Andersen 

 


