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Billund Landdistriktsråd 

 

  

Ugedag: Tirsdag Dato: 27. sep.- 2011 Fra: 19.00 Til: 22.00 

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov 

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanterne. 

Evt. andre deltagere: Gert Helenius fra Visit-Billund. 

Evt. fraværende m. afbud: Lucas Hansen, Lone Hansen, Ejvind Hoff 

Referent: Johan Andersen 

 

Dagsorden: 
 

Mødet starter med repræsentanten fra Visit-Billund. 

Gert redegjorde for Visit-Billunds nye situation i forhold til centerets nye situation. 

Planen er at ansætte en konsulent, som kan tage sig af projektet. Leverandør af skærme er blevet overta-

get af andet firma. Skærmene er blevet dyrere. 

 

Afklaring af: -    Lokal kontaktperson. 

                           Der skal sendes navn til kontaktperson, når denne er ansat.  

- Sted til opsætning af stander – lokalt.  

      Er afklaret lokalt.  

- Snitflader for samarbejdet i forhold til udstillingen i Billund. 

- Snitflader for samarbejdet i forhold til det enkelte lokalområde. 

- Inputs til beskrivelse af ”projekt” m.h.p. evt. ansøgning af LAG- og landdistrikts-

midler. 

      Udviklingsplanerne kan være stedet, hvor der tages stof. Ansøgningerne genfremsendes  

      til LAG. Tiloversblevne landdistriktsmidler for 2011 ansøges om tilskud.  

- Tidsplan for det videre forløb. 

- Andet.  

      Strøtanker fra debatten: 

      Brug af kulturkalenderen skal integreres. Kultunaud. Charlotte Popp kontaktes for til   

      kobling i forbindelse med projektet. 

      Skiltning bør standardiseres. 

      Gennemførthed bør være overskriften for samarbejdet. 

      Rød tråd i projektet – en vision.   

      Udbredelse af ”Børnenes By” til hele kommunen. 

      Jens Maibom, Kirkbi og Camilla Uhre Fog fælles møde med BLDR – dialog.  

      Lokalopgave at synliggøre Børnenes By lokalt.  

      Børnekodeks ved alle projekter. 

      Eks. Børnekasser på Friplejehjemmet.  

      Balancegang mellem særpræg og rød tråd. Lokalt islæt.  

                           Bosætning kan indbygges i Børnenes Hovedstad. 

                           Godt signal hvis landdistrikterne kunne generere et projekt som Centerbyerne kunne  

                           tage til sig. 

                           Gert melder tilbage om hvilken løsning, der kan realiseres for Turisme-projektet. 

 

 

1.  Referat fra sidste møde. 

 Referatet blev godkendt. 

2. Kort orientering fra lokalrådene. 

 Stenderup: Der arbejdes med toiletforhold i Øparken. 

Hejnsvig:   Hallen offentliggøres formentlig d. 4. okt. 

                  Søprojektet er færdigt. 

                  Arbejdsgruppen vedr. skolen – ungeudvalg etc. er kommet i gang. 
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                  Hejnsvig samarbejder med Sdr. Omme om et byfornyelses- og et kulturarvsprojekt. 

Sdr. Omme: Der er søgt om projekt sammen med Hejnsvig på 675.000 kr.  

                     Skolen bliver nu renoveret for 40.mill. kr. 

                     Hallen er nu på 15. mill. 

                     Den 1. trampesti bliver nu renoveret. 

                     Nedrivning fjernes – eks. Borgergården, Bibliotek. 

                     Spejderhytten skal renoveres. Evt. samarbejde med anlægget. 

Vesterhede:  Indvielse af hallen inden jul.   

                     En LAG-ansøgning om kursuscenter. 

                     Skolen er væltet og man forsøger at få lov til at bruge grunden for et projekt. 

                     I løbet af næste år igangsættes projekterne fra udviklingsplanen. 

                     Det overvejes hvad hjemmeværnsbygningen kan bruges til. 

Filskov:        Friplejehjemmet står færdigt sommeren 2012.  

                     1. indflytning nov.-11. 2. indflytning jan.-12. 

                     Skolen er nu købt af Friskolen. 

                     Hjertesti indvies d. 30. okt.  

                     Det overvejes at dele stien op i 2 dele.  

                     Fortorvene i vest-byen skal renoveres. Vanskeligt at få kommunen i tale. 

                     Byfilmen er lige på trapperne. 

 

3. Orientering fra formanden. 

 Vore udviklingsplaner bliver nu omdelt til alle LAG-best.medlemmer. 

200.mill. puljen kan kun bruges til større fælles projekter. 168.mill. i Sydjylland. 

Beder jer alle om at være kreative vedr. indholdet af vores næste årsmøde. Der er afsat 4. mill. kr. 

til stier på budget 2012. 

 

4. INFOLAND. 

 Aftale dato for udgivelse. 

1. nov. -2011. 

”Køreplan” medbringes af Johan. 

 

5. BLDRs hjemmeside. 

 Alle de lokalområder, der mangler at sende beskrivelser af deres lokalområde til  

web-master, Ejvind Hoff, sender disse til: ejvind@vorbasse.dk inden mødet d. 27. sep. -2011. 

 

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

 Behandling af Sdr. Omme Lokalråds oplæg til fælles brev til byrådsmedlemmerne med henblik på 

afsendelse. 

Johan sørger for at sende til politikerne. 

 

7. Optagelse af Vesterhede som selvstændigt lokalområde. 

 Vesterhede er optaget pr. dato og modtager en del af tilskuddet fra 2012.  

 

8. Evt.  

 1.  
Afklaring med SØM om synliggørelse af projekter fra starten incl. synliggørelse af midler.  
LAG-midler, landdistriktspuljen, indsamlinger, frivilligt arbejde.  
SØM, Annette og Johan går i arbejdsgruppen.   
Materiale sendes til Annette Jensen  på lyngholm@jensen.mail.dk senest uge 42.  
 
2. 
Henvendelse fra Nadia ? i Sønderjylland er kanaliseret til Frede Nørskov. Skoleforvaltningen tager 
initiativet. 
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3.  
Forslag til punkter til næste møde:  
a. Kommunen bør opfordres til at Landdistriktsrådet fordeler midlerne til projekterne. 
 
b. Fremtidig samarbejdsform mellem landsbyerne. Hvor er landsbyerne henne om 15 år? 
 
c. Evt. henvendelse til Urup-Eg. 
 
d. Børnenes hovedstad bør udbredes og kommunen udfordres.   
 
e. Generelt samarbejde mellem Centerbyerne og landsbyerne. 

  

  
  

 


