
Resumé. BLDRs årsmøde 2022 

På årsmødet den 27. april 2022 i Vesterhede behandledes følgende punkter:

1. Beretning og regnskab for 2021

Formanden omtalte en række emner fra årene 2019-2021 og udtrykte stor tilfredshed med: 

• Etablering af Saneringsudvalget.

• Etableringen af udlejningsboliger i alle lokalsamfund i kommunen.

• Igangsættelse af stiplanen for hele kommunen.

• Igangsættelse af CoC-legepladser i landsbyerne.

• Kommunalbestyrelsens fremtidige fokus på turismeudvikling i landdistrikterne i samarbejde 
med Turisme Trekanten.

• Politisk velvilje til at se på en revision af den nuværende landdistriktspolitik.

• Kommunalbestyrelsens fortsatte fokus på landdistrikterne.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2021. Årets overskud er 18.510,65 kroner. Kassebeholdningen 
var den 31. december 2021 på 75.370,99 kroner.

Fra debatten: Vedrørende Saneringspuljen understregedes vigtigheden af at have opdaterede lister 
over saneringsmodne huse. 

2. Seniorbofællesskaber i landdistrikterne – foredrag og debat

BLDRs årsmøde er åbent for alle borgere i Billund Kommune. Til ældrerådet og kommunalbestyrelsen 
var udsendt særlige invitationer. – BLDR ønsker i nær fremtid at skabe mulighed for etablering af seni-
orbofællesskaber i Billund Kommunes lokalområder. 

Oplæg A: antropolog Max Pedersen, Statens Byggeforskningsinstitut.

Max Pedersen gennemgik Seniorbofællesskabernes historie i DK og kom ind på ejerformer og forskel-
lige udformninger af seniorbofællesskaber. Aktuelt findes der seniorbofællesskaber i større byer, som 
selvstændigt liggende bebyggelser i et eller to plan eller i etagebyggeri. Undersøgelser viste, at der på
landsplan var meget stor tilfredshed med at bo i seniorbofællesskaber. Årligt bygges 1000 nye senior-
bofællesskabsboliger i Danmark. Tendensen er, at antallet af boliger i seniorbofællesskaberne stiger i 
de kommende år. Visse steder er nye ydelser til beboerne på vej ind i form af overdækket atrium, re-
staurant, servicepersonale, etc. 

Oplæg B: arkitekt Trine Mouritsen, Ginnerup-arkitekter, Horsens.

Trine Mouritsen gennemgik eksempler på byggerier og viste facadetegninger og grundplaner med for-
skellige størrelser af lejligheder og fælleshuse. Endvidere pegede Trine Mouritsen på de elementer, 
der bør indgå i planlægningsprocessen, hvor de kommende beboere inddrages fra første færd. Pro-
cessen kan tage op til 5 år fra idé til færdigt byggeri. Også spørgsmålet om indretning af udearealer 
blev berørt. Det er vigtigt at kunne have både privatliv og fællesliv i et seniorbofællesskab.
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