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Billund Landdistriktsråd 

 

  

Ugedag: Mandag Dato: 23. jan.- 2012 Fra: 19.00 Til: 21.30 

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere: Repr. fra Visit – Billund. 

Evt. fraværende m. afbud: Peter Tolberg, Lone Hansen, Lucas Hansen, Ole Johansen, Flemming 

Kristensen. 

Referent:  

 

Referat. 

 
19-ca. 20: Oplæg og dialog med Visit-Billund, repræsenteret ved Olga Mjilevska. 

Olga er foreløbig ansat indtil maj måned 2012. 

Projektmidler:  Budget: 514.000 kr. Heraf  250.000 kr. i projektmidler fra Billund Kommune. 

Forhandlinger med Ole Kirks Fond om resten af midlerne. 

Kontaktmail: oml@billund.dk 

Mulige leverandører: Digikiosk, Modulex.  

Standard for INFO-tavler + skiltning til tavlen. 

Vi savner information om standertyper og hvad de kan indeholde, og hvordan de kan opdateres. 

Netbaseret og online. Mulighed for applikationer m. cykelruter eks.  

Olga undersøger via Visit DK og andet.  

Opbygning med Visit Billund med de enkelte lokalsamfund som menupunkter.  

Mulighed for søgning på tværs – emnemæssigt.  

Engelsk, dansk og tysk, evt. spansk/fransk. 

Downloading af APP’s. 

Samarbejde med lokalhjemmesiderne. 

Undersøgelse af hvor snitfladen går mellem INFO-tavle, mobil og i-pad.  

Vi opfordrer Olga til at undersøge de tekniske aspekter ved INFO-standere etc. 

Undersøgelse af know-how ang.opbygning af brugerflader – tilbud. 

Olga mailer om indholdet af de forskellige tilbud til JA, som mailer videre. 

Oplæg kommer d. 19. marts på næste BLDR-møde. 

Hvert lokalråd afklarer hvordan og hvem og hvormange der lokalt arbejder med det lokale indhold i 

relation til Visit- Billund. Det anbefales at være flere i gruppen om arbejdet.  

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referatet godkendt. 

2. Kort orientering fra lokalrådene. 

 Stenderup: 

Tildelte LAG-midler har givet anledning til problemer i forhold til lokal medfinansiering af 

projekter. Der gås op i petitesser. Hans Peter Kristiansen bringer det videre til bestyrelsen. 

Endvidere bringes det op på årsmødet. 

Der mangler stadig toiletbygning i Ø-parken. Kommunen forlanger tilslutningsafgift. 

 

Sdr. Omme:  

Sammen med Hejnsvig er der bevilget penge til Kulturarvsprojektet. 

Hallen mangler stadig midler til opstart. Kommunen gav ekstra 900.000 kr. 

Der mangler stadig toiletbygning i anlægget. Kommunen forlanger tilslutningsafgift. 

 

Vesterhede:  

Møde om hvordan pladsen omkring hallen og skolegrunden skal laves. 

D. 8. feb.holdes møde om godkendelse. 

Uklarhed om brugen af hjemmeværnsbygningen, men Hjemmeværnet har meldt ud, at de forsøger 
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at finde nye bygninger i Billund. Der ledes efter tovholdere til projekter.  

 

Filskov:  

2. etape af Friplejehjemmet er klar til indflytning d. 1. feb. 

Friskolen er nu en realitet. Der er nu 115 indskrevne elever. 

Der er søgt og bevilget midler fra Landdistriktspuljen til visning af reklamespot for Filskov i TV-

syd og TV Midt/Vest. 

 

Vorbasse: 

Intet. 

 

Hejnsvig: 

Beklagelse over at man har måttet låne penge til finansiering af projekter indtil LAG-midler 

kommer. 

En unge-repræsentant samt en ældrerepr. er nu med i lokalrådet.  

”Hejnsvig Lokalråd –Hejnsvig på Toppen” er det nye navn. 

Svend er ny formand. Nst. formand også ny. 

 

Skjoldbjerg -Almstok: 

Reorganisering af beboerforeningen fungerer nu. Mange nye medlemmer er kommet til. 

Der er taget godt imod de nye aktiviteter hos medlemmerne.   

 

3. Orientering fra formanden. 

 Intet. 

4. INFOLAND. 

 Johan orienterede generelt om projektet. Enighed om at det skal afklares om det der skrives på 

INFOLAND kan Googles. 

Johan sender besked om datoliste.  

5. Orientering om formand og nst. formands møde med Billund Kommune d. 18. jan. -2012.  

 Se bilag. 

6. Fordeling af de tildelte kommunale midler for 2012 og indsendelse af regnskab for 2011 til 

kasseren. 

 Sendes til Jørgen Svanberg. Deadline hurtigst muligt. Lars Bak modtager regnskaberne. 

7. Planlægning af Årsmødet i april. 

 Afventer afklaring fra Ole Johansen. Planlægges færdig d.19. marts. 

8. Hvordan kan den fremtidige samarbejdsform mellem landsbyerne blive?  

 Udsat til næste møde. Forslag fremme om at ”vende dagsordenen om”, så man kunne nå 

punktet fremover.  

9. Status på henvendelse til Urup-Eg. 

 Urup-Eg ønskede ikke at være medlem fremover.  
10. Evt. 

  
 Forslag til punkter til næste møde:  

a. Visit Billund. Hvordan planlægger vi projektet? 
b. Børnenes hovedstad bør udbredes og kommunen udfordres.   

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

d. Hvordan kommer vi i bedre i dialog med politikerne. 

e. Revision af landdistriktspolitikken. 

f. Forslag om at vi i industriferien kører en tur til lokalområderne m. guide. Åge giver oplæg gil 
næste møde i marts.   
 

 

 

Venlig hilsen 



Side 3 af 3 

Flemming Kristensen 

Johan Andersen 

 

 


