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1. Mobilitet.

BLDR kunne i løbet af foråret endnu engang konstatere, at offentlig transport til særligt 
yderområderne endnu engang er kommet under øget pres. Sidst har omlægningen/nedlæg-
gelsen af buslinjen til Skjoldbjerg-Almstok og truslen om lukning af Give-Grindstedbussen 
fra sommeren 2016 givet tydelige vink om, at det er nødvendigt at udtænke alternative 
løsninger. 

Det er dejligt at se, at politikerne har handlet hurtigt og resolut i begge tilfælde.

I den forbindelse gør BLDR opmærksom på det helt nødvendige i, at det enkelte lokalområ-
de fremover bliver hørt, når f.eks. busruter nedlægges eller ændres i lokalområderne. 

BLDR sætter i den kommende tid fokus på arbejdet vedrørende mobilitet.

2. BLDRs årsmøde 2016.

Netop her i foråret 2016 påbegyndtes det første arbejde for bedre mobilitet i landområder-
ne i Billund Kommune. Derfor var det nærliggende at tage dette aktuelle tema op på års-
mødet i 2016 i Vorbasse. Konsulent fra Landliv, Mona Hvid, gav et indlæg om dette på 
mødet.

Derpå blev lokalområderne blandt andet bedt om at lave nogle lokale undersøgelser blandt
ældre, som skulle bruges til afdækning af problemets omfang. Mona Hvid samlede derefter
alt materiale fra hele kommunen fra både unge og ældres behov sammen til en orientering 
af politikerne senere på foråret.

3. Turismeprojektet – planer om nyt projekt. 

BLDR har de sidste 3 år været projektholder for et projekt vedrørende udvikling af turisme i
lokalområderne i relation til den store turistaktør, Legoland Billund Ressort. 

Efter evaluering af projektet og gennemlæsning af afslutningsrapporten står det nu klart for 
BLDR, at det er nødvendigt med fortsat fokus på udviklingen af turismen i lokalområder-
ne. 
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BLDR vil derfor i den nærmeste fremtid drøfte, på hvilken måde man bedst muligt fremover 
kan styrke de allerede eksisterende lokale turismestyregrupper. Der blev på mødet den 25. 
maj, hvor også direktøren for Billund Erhvervsfremme deltog med et indlæg om emnet, 
nedsat en  arbejdsgruppe til nærmere afklaring af dette. 

4. TEMA-møde med Teknik og Miljø og Økonomiudvalget.

Årets TEMA-møde løb af stablen mandag den 20. juni med hovedemnet mobilitet. 
Udover dette blev stiføringsplaner også berørt. Efter korte oplæg arbejdede deltagerne i 
grupper med idégenerering.

Mødet sluttede med dialog om en model for tildeling af midler til lokalrådene fremover. 
Dette skete i anledning af at BLDR har ansøgt byrådet om en forhøjelse af midlerne fra bud-
getår 2017. Blandt emnerne drøftedes en differentieret model begrundet i indbyggertal i 
det enkelte lokalområde.

Med udgangspunkt i nogle enkelte sager drøftedes til sidst på mødet også, om der skulle 
være en bagatelgrænse i forhold til tildelinger fra landdistriktspuljen. Endvidere ønskede 
det politiske niveau og embedsmandsniveauet, at BLDR fremover i højere grad prioriterede 
de tilsendte projekter i landdistriktspuljen og nærmere præciserede begrundelsen for val-
get af det enkelte projekt. 

5. Ansøgning om forhøjelse af midlerne til drift af lokalrådene.

Til almindelig orientering har BLDR ansøgt om forhøjelse af tilskuddet til det enkelte lokal-
område fra 10.000 kr. til 20.000 kr. årligt fra 2017.

6. Møder i BLDR.

BLDR forudser et travlt efterår, hvor både mobilitet, prioritering af projekter til landdi-
striktspuljen og afklaring af den fremtidige turismeudvikling vil fylde meget på dagsorde-
nen.

Alle ønskes en god sommer.

På vegne af BLDR

Johan Andersen
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