
10. marts 2022

BLDR indbyder hermed alle interesserede fra lokalområderne, samt alle 
medlemmer af kommunalbestyrelsen og medlemmer af Ældrerådet i Billund Kommune til

Årsmøde
Onsdag den 27. april 2022, kl. 19.00-22.00

Mikrohallen i Vesterhede, Egebjerg Landevej 82, 7250 Hejnsvig

Aftenens hovedemne:

Seniorbofællesskaber i landområderne

Kl. 19-20: Indlæg ved antropolog Max Pedersen, København om
• Seniorbofællesskabernes historie.
• Deres arkitektur, størrelse, ejerformer mv.
• Årsager til at flytte i seniorbofællesskab.
• Hverdagen i bofællesskaberne.
• Organisering.
• Solidaritet og grænser for gensidig hjælp.
• Udfordringer.
• Seniorbofællesskaber og andre typer seniorboliger i fremtiden. 

Kl. 20–21: Indlæg ved arkitekt Trine Mouritsen, Ginnerup-arkitekter, Horsens og 
bygmester Claus Junge, Filskov om Beboerinvolvering:

• Arealfordeling (Privat boligareal vs. fælleshus)
• Indretningsværdier til boligdisponering (åben, fleksibel, tilgængelige, gennemlyste 

boliger mv.)
• Anvendelse af fælleshuset.
• Udearealerne.

Kl. 21-22: Årsmødet. Dagsorden jf. vedtægterne – se næste side ↓.
Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på årsmødet.

Aftenens indlæg bliver samtidig Billund Landdistriktsråds input til de kommende års 
politiske fokus på etablering af seniorbofællesskaber i landdistrikterne i Billund Kommune.

Der bliver mulighed for dialog i forlængelse af indlæggene. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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BLDR, årsmøde, den 27. april 2022, Vesterhede Mikrohal

Uddrag af vedtægterne:

§2. Landdistriktsrådet består af 2 repræsentanter fra hvert af følgende lokalområder:
1. Filskov.
2. Hejnsvig, Donslund.
3. Skjoldbjerg-Almstok.
4. Stenderup-Krogager.
5. Sdr. Omme, Bøvl.
6. Vesterhede.
7. Vorbasse, Fitting, Nebel.
8. Nollund, Urup, Eg.

Andre lokalområder i Billund Kommune kan optages i Landdistriktsrådet.

Hvert lokalområde er ansvarlig for, at der vælges 2 repræsentanter fra lokalrådet til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§4, stk. 1. Årsmødet har en inspirerende og rådgivende funktion over for bestyrelsen.

Stk. 2. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og afholdes hvert år i perioden medio marts til 
ultimo april.

Stk. 3. Forslag skal indsendes til formanden senest 7 dage før mødeafholdelsen.

Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af årsregnskab ved kassereren.

5. Indkomne forslag fra lokalområderne og BLDR.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Landdistriktsrådet konstituerer sig senest på det førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør også forretningsudvalget.

Link til vedtægternes fulde ordlyd findes på: https://bldr.dk/om-bldr/vedtaegter/


