Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk
Tid:

Onsdag d. 25. maj 2016, kl. 19.00-22.

Hvor:

Sdr. Omme Kro.

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen.
Hejnsvig-Donslund: Arne Thomsen.

To valgte fra hvert
lokalområde.

Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen.
Stenderup-Krogager: Niels Thomsen.
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg og Birgit Schäfer Mortensen
Urup-Nollund-Eg: Laila Toudal, Uffe Jensen.
Vesterhede: Ove Iversen, Henning Sejer Madsen.
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram.

Særligt indbudte: Billund Erhvervsfremme, v/ Morten Karlsberg
Frits Kristensen og Hans Peter Kristensen

Afbud:

REFERAT
1

Turismeprojektet.
Jf. referat af bestyrelsens møde d. 24. april ønskede vi information om:

•

Hvordan fremmes udviklingen af småskalaturisme i lokalområderne bedst fremover?

•

Hvordan fastholdes og udvikles de lokale turismestyregrupper
fra sidste projektperiode fremover?

Billund Erhvervsfremme v/ direktør Morten Karlsberg deltog i aftenens
møde og gav et oplæg baseret på powerpoint.
•

På BEs kontor har Lea Bennedsen netop overtaget pladsen efter
Line Höhrmann, der har søgt nye udfordringer.

•

Billund Kommune rummer mange arbejdspladser.
I landsgennemsnit har hver kommune 90 arbejdspladser pr 100
beskæftigede indbyggere, men vi har hele 133 arbejdspladser pr
100 beskæftigede indbyggere. Heraf er 8 % indenfor turisme.
Legoland tiltrækker gæster fra en bred vifte af lande.
Lalandia er smallere og tiltrækker ikke fx tyskere, som til en lavere
pris har lignende tilbud hjemme.

•

I Billund Kommune er overnatningskapaciteten for lille.

•

Legoland er fortsat kommunens største turistmagnet.
Legoland ønsker, at LLBR får en større pakke af tilbud udenfor
Legoland til turisterne, som efter besøget i Legoland også gerne vil
opleve noget udenfor Legoland.
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LLBR = LegoLand Billund Resort = turismesamarbejdet mellem
kommunerne Billund, Vejle, Kolding, Vejen, Esbjerg, Varde,
Middelfart og Esbjerg.
•

Turisme i landdistrikter:
▪ BE har tæt kontakt til overnatningsstederne.
BE yder sparring om oplevelser og gode idéer.
BE yder kompetenceudvikling til små virksomheder.
BE giver turistinformation til turister.
▪ BE ser en god udviklingstendens:
Kvaliteten på overnatningsstederne er i bedring.
Senest er der sket renoveringer på kroerne i Sønder
Omme og Filskov samt på B&Bs.

•

Råd til landdistrikterne:
▪ Udnyt stedets styrker
(med andre ord: byg på lokalområdets identitet).
▪ Sats på børnefamilier.
▪ Benyt LLBRs tilbud: Be Happy Pass, VisitBillund, brochure.
Hvad kan lokalrådene få synliggjort i disse?
↓
▪ Skab flere aktiviteter og overnatningsteder!

Debat.
•

Henning: Hver landsby må have sin attraktion.

•

Ole: Oplevelserne skal være rolige og besindige. Fx har Vorbasse gårdbesøg hos en mælkebonde og hestekørsel på Sønderhede. De markedsføres i øjeblikket kun på lokale B&Bs.
Morten Karlsbjerg: Brug også VisitBillund.

•

Birgit: Flere turister kommer med fly. Vi savner en bus, der kan
benyttes af ikke kun turister, der vil ud af Billund by, men også
af ungarbejdere på turistarbejdspladserne.
Arne: En shuttlebus med rute i ottetal drøftedes under budgetforhandlingerne for et par år siden, hvilket må kunne ske igen.

•

Laila: Infoskærme i landsbyerne mangler opdatering.
Morten Karlsbjerg: VisitDanmark har op til turistsæsonen indført ny teknik og den halter indtil videre, men den skulle være
rettet om kort tid.

•

Henning: Det er meget godt med cykelstier og busser, men lige
nu er indholdet på de lokale destinationer vigtigere, for der
skal være noget mere at køre efter. Ønsker en overordnet plan
for udvikling.

•

Jørgen: Husk, at vi selv skal lægge indhold på VisitBillund.

•

Birgit: Sønder Ommes nye brand er: Aktiv by. Vi planlægger
åsejlads, opførelse af shelters, handicapfiskepladser og en kopi
af gorillapark (i Vejle og Svendborg, klatring).

•

Uffe: Hvad efterspørger gæsterne, når de er færdige med at
være i Legoland?
Morten Karlsbjerg: Deres spredte spørgsmål peger i alle retninSide 2 af 6

ger. Vi har ingen systematisk kundeundersøgelse.
•

Morten Karlsbjerg: Vi hjælper gerne med at udvikle gode idéer.
Ring gerne. – Direkte adspurgt om, hvordan BLDR fremmer lokal turisme, svarede Morten Karlsbjerg, at BLDR ikke har brug
for endnu et papirprojekt. Vi vil derimod have nytte af hjælp til
konkret udvikling af lokale idéer, hvis vi ikke selv kan folde
idéerne ud.

•

Birgit: har vi brug for en konsulent?
Spørgsmålet blafrede ubesvaret i luften over mødebordet.

•

Formanden takkede Morten Karlsbjerg for fremmøde og konstruktivt bidrag.

Stillingtagen til BLDR’s fremtidige rolle i forhold til lokalturisme.
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•

Skal vi gå efter et fællesprojekt med BE og Billund Kommune,
eller skal vi selv rulle kreativiteten ud?

•

Fra debatten: Vor handleplan er stadig en god plan.
Vore erfaringer med det første projekt var ikke rigtig gode, selv
om vi fik etableret lokale turismestyregrupper.

•

Johan: Det kan være sværere at gå alene end at udvikle noget i
fællesskab med andre. Et nyt turismeprojekt kan være godt,
fordi vi der har adgang til professionel hjælp.

•

Holger: Tror ikke ret meget på fordele ved at udvikle en overordnet plan. Vort første turismeprojekt kan vi se som en italesættelse af turisme som noget, der også er relevant for menigmand i landdistrikterne indenfor Billund Kommune. Nu skal vi
til at se os selv som attraktioner, dvs. det, der er at opleve i
landdistrikterne, både natur og mennesker.
Lad idéerne gro lokalt. Giv tid. Gode idéer opstår gerne som en
enkeltpersons påhit til fornøjeligt samvær med venner og familie. De bedste påhit tiltrækker også vennernes venner, og pludselig ligner aktiviteten en alment tilgængelig attraktion i lokal
skala. Lev det gode liv lokalt og afprøv idéerne (hæmningsløst).
Hvis lokal identitet skal bære en idé, så skal den også udvikles
lokalt, i det mindste et langt stykke af vejen.

•

Henning: Hvilket tema har BLDR for de næste par år?

•

Konklusion: Et eventuelt projekt skal modnes. Turisme er fortsat et indsatsområde. Måden, det skal foregå på, diskuteres i et
udvalg. Vi kan finpudse det, vi har. Vi kan spørge turisterne.
Vi kommer videre ved at lade et udvalg under bestyrelsen arbejde med emnet. Til bestyrelsens møde den 25. august beretter udvalget, hvor langt det (ikke) er kommet.
Se mere under pkt. 12.

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
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4

Opdatering af medlemslisten for BLDR.
•

Henning Madsen fået følgeskab af Ove Iversen, Refshøjvej 49,
Vesterhede, 7250 Hejnsvig, 2395 0721, ove.iversen@bbsyd.dk

•

De enkelte lokalråd skal selv forsyne landdistriktskoordinatoren
med deres kontaktdata til formand og øvrige bestyrelse.

•

Samtidig orienterer BLDRs sekretær landdistriktssekretæren om,
at kontaktdata til lokalrådene findes gennem en samling af links
på http://bldr.dk/landdistrikter/

Konstituering af bestyrelsen.
Genvalg på alle poster:

5

•

Formand Johan Andersen,

•

næstformand Niels Thomsen,

•

kasserer Jørgen Svanberg og

•

sekretær Holger Villumsen.

Orientering fra formanden.
1. Ansøgning om midler til stien mellem Filskov og Sdr. Omme blev af
Billund Kommune behandlet i overensstemmelse med BLDR’s oprindelige anbefaling. Husk at der er forskel for overslag og tilbud.
2. Der vil blive skrevet ansøgning til byrådets budget 2017 om øget
tilskud til lokalsamfundene. Forskellige modeller til fordeling drøftes på med økonomiudvalget på temamøde d. 20. juni.
3. Orientering om forretningsudvalgets accept af, at der ydes tilskud
til indledende arrangement i projekt ”Ung Landsbylift”. Det var første gang, at FU på egen hånd traf en beslutning, endda kontra tidligere holdning i bestyrelsen. Møde afholdt på rådhuset den 12/5
herom. Det handler om digital styring af kørselsgrupper for unge
og forældre med behov for tryghed. Det synes ikke at koste lokalrådene noget, hvilket ellers var det oprindelige oplæg. Mere information kommer.
4. Mobilitet: Vi afventer Monas Hvids udspil.
5. Opfordring til revision af kontaktlisten for det enkelte lokalråd
modtaget fra landdistriktskoordinatoren. Se mere i pkt. 3 ovenfor.

6. Ny landdistriktskoordinator er ansat.

Signe Grønnegaard Christiansen, sgc@billund.dk, 2555 7526.
Malene er fortsat med på sidelinjen det næste stykke tid.

7. Kassereren oplyser, at vi af det afsluttede turismeprojekt har ca.

36.000 kroner til rådighed.
Enighed om, at beløbet ikke skal overføres til hovedkassen men i
stedet anvendes specifikt til opgaver indenfor turisme.
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Stillingtagen til indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen.

Før behandling af ansøgningerne diskuteredes samarbejdet med administrationen efter oplæg fra Ole Gram. Sagsbehandlingen forekommer
meget omstændelig, og visse aftaler udføres ikke jf. aftale. Samtaler
med medarbejderne fungerer fint, men af en eller anden grund sker
der ændringer. Måske efter ordre ovenfra? Det begynder at ligne vore
tidligere genvordigheder med LAG-administration.
Formand og næstformand tager initiativ til samtale med landdistriktskonsulent herom.
1. Turismefremme, Vorbasse, jf. bilag ①.
Vi har taget stilling til hovedprojektet, og dermed har vi allerede anbefalet projektet som helhed. Dette tillæg anbefales.
2. Brændeskur i shelterområdet, Vorbasse, jf. bilag ②.
Dybest set er her tale om en underskudsgaranti. Anbefales.
3. Renovering vinduer, Hejnsvig Forsamlingshus, jf. bilag ③.
Anbefales.
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Henvendelse til lokalrådene fra tidligere landdistriktskoordinator
Malene Winther.
Se bilag ④ i form af landdistriktskonsulentens mail 27. april 2016 og
bilag ⑤ som løsning på pkt 5 i landdistriktskonsulentens bilag.

1. Forhold, som BLDR ønsker drøftet i den overskydende tid på
temamødet med Økonomiudvalget d. 20. juni.
a) Hvad forventer politikerne af fremtidens frivillighed?
b) Kommunens webside trænger til en gevaldig opstrammer, da
den er mere end almindeligt bøvlet at finde rundt i. Layoutet
understøtter ikke overblik og søgning efter information.
c) Med landdistriktskonsulenten forventede vi at få en serviceperson, fx til fundraising, men sådan ser det ikke altid ud.
c1) samarbejdet med embedsmænd fungerer noget stift,
c2) Landditriktspuljen forvaltes med meget stive regler.
2. Forslag til temaer for kommende ildsjæleværksteder.
a) Værksteder for iværksættere.
b) Iværksætteri i landområder.
c) Turisme, hvis det sker med ny indfaldsvinkel.
3. Andet fra henvendelsen.
Besvarelse af de øvrige punkter i landdistriktskonsulentens mail
behandles på næste møde.
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Evaluering af årsmødet d. 11. april i Vorbasse og temaoplæg mobilitet.
•

Årsmødet var afsluttet på 20 minutter.

•

Mona Hvids oplæg om mobilitet var en lidt tammere gentagelse af
oplæg til ildsjæleværksted kort tid forinden. Det er ikke nok at
sige, at vi skal tænke anderledes.
Der er aftalt en opsamling med bestyrelsen, men hun kunne ikke
deltage i aften.
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Kort orientering fra Lokalrådene.
Udsættes til kommende møde.
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Godkendelse af mødedatoer for næste periode.

Mødeplanens datoer skal placeres i relation til landdistriktsudvalgets
møder. Så får vi mulighed for at udtale os rettidigt om projektsager.
Mødeplan:
1. Temamøde med Økonomiudvalget, d. 20. juni 2016 kl. 17
på rådhuset.
2. Torsdag 25. august 2016.
3. Tirsdag 22. november 2016.
4. Ekstramøder?
Måske inden sommer eller i september-oktober. Dato søges.

11

Dagsordenspunkter for de næste møder.

1. Ønske om kommunal fundraiser.
2. Har alle adgang til bredbånd?
Hvis ikke, hvilken udviklingsplan foreligger der så?
3. BLDRs webside.
4. Vælgermøde med kommunalpolitikere op til KV-2017.
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Nedsættelse af udvalg i forhold til indhold af dette bestyrelsesmøde?
Ja. Holger Villumsen indkalder Birgit Mortensen, Laila Toudal, Henning
Madsen og Ole Gram. Forbeder oplæg til et bestyrelsesmøde.
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•

PS: Kromanden i Sønder Omme har lagt øre til turisterne, som
ønsker sig et kort over området med attraktioner placeret.

•

PPS: Museet yder turistinformation, men det sker uformelt uden
infoskilt på facaden.

Eventuelt.

•

Der er borgermøde på Rådhuset om få dage: Deltag !

•

Formanden udsender nyhedsbrev inden sommer.
Referent: Holger Folkmann Villumsen
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