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

Torsdag d. 25. august 2016, kl. 19.00-22.

Hvor:

Urup Forsamlingshus, Ølgodvej 40, Urup

Deltagere:

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

To valgte
fra hvert af de
8 lokalområder.

Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen
Stenderup-Krogager: Lona Linding
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg
Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen, Laila Toudal
Vesterhede: Ove Iversen
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram
Særligt indbudte: Udviklingskonsulent, Signe Grønnegård Christiansen.
Frits Kristensen, Birgit Schäfer Mortensen

Afbud:

REFERAT
1

Kort rundvisning i og omkring Urup nyligt renoverede forsamlingshus
v/ formanden for forsamlingshuset
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Indlæg fra landdistriktskonsulent Signe Grønnegaard Christiansen (SGC):
1. Afhjælpning af mobil- og bredbåndspletter i kommunen.
SGC gennemgik nye regler for økonomisk støtte, hvor der er meget kort frist for at indlevere ansøgning. Det gælder for interesserede husstande om at skrive ansøgninger, som teleselskaberne
kan byde på. De er ikke forpligtede til at byde, og det kan derfor
være en fordel med flere husstande sammen i en ansøgning.
Se mere på bilag nederst.
Mødets deltagere var noget fortørnede over, at Billund Kommune
ikke hurtigt gør en effektiv indsats for at hjælpe de efter det oplyste 8-900 husstande, der kan komme i betragtning.
Energistyrelsen har en webside med formidling af de adresser, der
kan komme i betragtning, men Billund Kommune påtænker efter
det oplyste ikke handling ud fra disse data. Der er ellers brug for
hurtig information til borgere med svag dækning.
Opgaven er helt klart kommunal, og den skal ikke påduttes lokalrådene til praktisk løsning, som det blev udtrykt.
Der er en ansøgningsmulighed mere i 2017.
Dette punkt på dagsordenen handlede alene om bredbåndsdækning og ikke også om mobildækning, som først meddelt.
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2. Forventninger til de 2 kommende ildsjæleværksteder:
Turisme og iværksætteri.
SGC har behov for mere præcis viden om, hvad vi ønsker at opnå.
Der kan fx skabes 2-4 arrangementer hen over vinteren.
Vor turismegruppe fremlægger sit resultat senere på aftenen og
efter diskussion af dette melder formanden tilbage til SGC.
3. Forventninger til dialogmødet mellem økonomiudvalget og lokalrådene tirsdag den 11. oktober.
Ved sidste dialogmøde anvendtes en model, hvor de enkelte lokalråd havde foretræde for ØU, og samtidig var der en vidensbazar
med kommunale videnspersoner, der informerede om aktuelle
emner eller var til rådighed for spørgsmål til de øvrige råd. Denne
model var udmærket, men vi behøver den nok ikke denne gang. Vi
har for mange andre ting i gang og tiden er knap for de frivillige.
Der er 25 minutter til hvert lokalråd.
Ikke kun lokalrådene skal være til rådighed med information.
Lokalrådene har også behov for information fra rådhuset om, hvad
rådhuset har af planer for det enkelte landdistrikt.
Der er desuden behov for forberedelse af planlægningsmøde med
landdistriktskoordinatoren senere på vinteren. Er der særlig specialviden, vi har for?
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Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
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Opdatering af medlemslisten for BLDR.
Den på bldr.dk publicerede liste over bestyrelsens medlemmer blev under
mødet rundsendt på papir til kommentar. Der var ingen ændringer.
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Orientering fra formanden.
Orientering om ansøgningen vedr. transportprojektet Ung Landsbylift,
Billund Kommune.
Der er kommet en delvis parallel nyhed, Ung flex, som kan benyttes af
unge på ungdomsuddannelser efter folkeskolen.
Muligheden gælder ikke unge ned til fx 6-.-7.-klasse, men den bør udvides, så det bliver muligt.
Se mere om mobilitet og offentlig transport under punkt 9.
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Stillingtagen til indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen.
Ingen indkomne ansøgninger modtaget til dette møde.
Afslaget til nye vinduer i Hejnsvig Forsamlingshus er uforståeligt.
Spørg forvaltningen: Hvad skal der til for at opnå imødekommelse?
Vi gentager igen: BLDR skal ikke prioritere ansøgninger. Det står tydeligt i
landdistriktspolitikken.
Der er ingen grund til, at vi som noget nyt skal medvirke ved prioritering af
projektansøgninger, der opfylder kravenen, og slet ikke, når der er ledige
penge.
Diskussion om mulighed for at benytte kommunale penge for at købe jord.
Næppe oplagt, men Stenderup har efter en husnedrivning fået en bar plet,
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der ikke pynter i byens midte. Byen har et ejendomsselskab, der ejer købmanden, og som måske kunne anvendes til at forskønne byen, eller i al fald
sikre at det modsatte ikke bliver tilfældet.
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Indlæg fra den nedsatte arbejdsgruppe vedr. turisme.
Oplæg fremlagt af Holger Villumsen fra gruppen, hvor øvrige deltagere er
Birgit Schäfer Mortensen, Laila Toudal, Ole Gram og Henning Madsen.
Fire sider referat inkl. bilag.
Arbejdet med turisme i landdistrikterne bygger på disse to grundpiller:
A) Unikke lokalområder.
De otte landdistrikter har deres fulde frihed til at udvikle og formidle sig, som de hver især finder rigtigt.
BLDR er forum for udveksling af information og aktiviteter af fælles
interesse til fremme af turisme i landdistrikterne.
B) Samarbejde med Billund Erhvervsfremme (BE).
BLDR er landdistrikternes fælles talerør for samarbejde med Billund Kommune og andre fælles samarbejdspartnere om turisme,
herunder BE.
Efter behov formidler BLDR samarbejde mellem BE og lokalområdernes udbydere af overnatning, spisesteder og oplevelser af enhver art om udvikling af udbydernes forretninger.
Resultatet af en aftens debat om turisme uden en på forhånd givet dagsorden viste, at deltagerne interesserede sig for disse fire emner:
1. Dyrk det unikke i lokalområdernes egenart.
Vis den tydeligere frem for interesserede.
2. Benyt Billund Erhvervsfremmes tilbud om individuel sparring, vejledning og markedsføring til turismeaktørerne i landdistrikterne.
3. Har vi forstået turisternes behov rigtigt?
Ja, de ønsker at gå på opdagelse for at skabe deres egne fund og
ferieminder, når de har oplevet megaattraktionerne i Billund.
Men hvordan hjælper vi dem med det?
4. Hvor er der aktuel information til turisterne.
Vi er muligvis tæt på at opgive VisitBillund, og så alligevel ikke.
Hvad kan vi selv gøre?
Fra debatten:
•

Idéer til ildsjæleværksted: hvordan udvikler vi idéer og kreativitet i
landsbyturismen?

•

Hvordan får vi turisterne til at blive lidt længere, når de har været
på megaattraktionerne i Billund? Og til at vende tilbage?

•

Vi må lære at blive bedre til skabelse af småattraktioner og til at
være værter. Vi skal ikke være så tilbageholdende. Vi er også selv
seværdigheder …

•

Åbne haver kunne være en begyndelse.

•

Vorbasse har netop udgivet en fin brochure.
Formålet med den er ikke at tiltrække gæster udefra, men derimod at servicere dem, der allerede er ankommet.

•

Referatet lægges på websiden. Turismeudvalget arbejder videre
efter behov og gerne med skiftende bemanding.
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Samling af politikere: Valgtema til oktober 2017.
Nedsættelse af arbejdsgruppe, skete ikke på denne aftens møde.
Er vi interesante nok for politikerne?
Hvilket oplæg skal vi levere?
Op til sidste kommunalvalg var vi initiativtagere til et meget konstruktivt
debatmøde, hvor et af emnerne var selve samarbejdet med politikerne.
Det foregik med en meget udfarende ordstyrer, Lars Fahrendorf fra JV.
Emnerne kunne i 2017 være turisme, stisystemer og implementering af
landdistriktspolitikken. Det kunne også være byfornyelse, værdiskabelse,
boliger, skole og generelt vedligehold af landsbyer.
Et § 17, stk 4 udvalg om turisme? Det er nok for tidligt.
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Tilbud ”Ung landsbylift”.
Stillingtagen til forslag, jf. udsendt bilag.
Der forelå tilbud på afholdelse af workshop om et projekt og en app, der
endnu ikke er så færdigudviklet, at forældrene føler sig trygge ved sikkerheden for deres børn. Workshoppen koster ret mange penge.
Tror vi projektet? Nej.
Problemet er at skabe sikkerhed for de mindreårige.
Projekt Ung Landsbylift er næppe modent til brug på dette stadium i
udviklingsprocessen.
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Kort orientering fra Lokalrådene.
Programpunktet blev udskudt til at være første punkt på næste møde.
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Godkendelse af mødedatoer for næste periode.
Mødeplan:

1. Tirsdag 04. oktober 2016. Info fra lokalråd. Turisme.
2. Tirsdag 22. november 2016.
3. Ekstramøder?
Ildsjæleværksteder kan fx afholdes 31/10, 7/11 og 14/11.
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Dagsordenspunkter for de næste møder.
1. Ønske om kommunal fundraiser.

2. Har alle adgang til bredbånd?
Hvis ikke, hvilken udviklingsplan foreligger der så?
3. Marianne Witte, bosætningskoordinator.
4. Mobilitet. Mona Hvid.
5. Hjemmesiden.
6. Markedsføring af BLDR.
7. Iværksætteri.
8. Projekter til Landdistriktspuljen.
9. ...
Referent: Holger Villumsen
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Bilag
ad 2.1.
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Ad 2.2.

Ad 2.3.

8

