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REFERAT
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Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
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Præsentation af Karen Louise Smidth, ny landdistriktskoordinator, Billund Kommune
Referer til sekretariatslederen. Har påtaget sig en sammensat stilling med titel af politisk
konsulent. Skal især hjælpe Teknik & Miljøforvaltningen med kommunikation, men også facilitere
Energirådet, m.fl.
Karen Louise Smidth (KLS) bor i Birkebæk Plantage og kommer fra en stilling som naturvejleder i
Herning Kommune. Har tidligere haft forskellige typer stillinger spredt ud over landet, fx leder af
et landbrugsmuseum i Vesthimmerland. Oprindelig fra Ålborg.
KLS bad om en kort runde, hvor landdistrikterne oplyser deres profiler overfor tilflyttere:
•
•
•
•
•

Filskov: Den selvejende landsby.
Hejnsvig-Donslund: Hejnsvig på toppen.
Skjoldbjerg-Almstok: Byen i naturen (Randbøl Hede) midt mellem Billund og Vorbasse –
med hotel, kirke, sognehus og medborgerhus.
Stenderup-Krogager: Vil være en hel by med plads til alle fra vugge til grav.
Sønder Omme-Bøvl: Den aktive by ved åen. Vi har det hele.
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•
•
•
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Urup-Nollund-Eg: Som en del af projekt for profilering leger vi for tiden med bogstaver:
ENU (vi er her ENdnU).
Vesterhede: Lille mellem de større, med kirke og hal, overse os ikke.
Vorbasse-Fitting-Nebel: I Vorbasse handler vi.

Orientering fra formanden.
1. Billund Kommunes udviklingsstrategi – lokalprofiler og byprofiler, efterår 2019.
BLDR afventer at udviklingsstrategien bliver færdigskrevet, da den er byrådets grundlag
for at tale om turisme.
Bosætningskoordinator Marianne Karlskov Thomsen ønsker fremhævelse af
lokalområderne på www.welcome2billund.dk og anmoder derfor hvert enkelt landdistrikt
om at fremsende
•

3-4 linjer om, hvorfor en tilflytter skal vælge landdistriktet, og

•

oplyse webadresse til landdistriktet, der vil ledsage teksten.

BLDR ser det som hensigtsmæssigt, at KLS samler og harmoniserer teksterne.
2. VisitBillund. KLS ser, at VisitBillund har få ressourcer (18 timer ugentlig) og brug for hjælp
til at klare opgaverne. Websiden indeholder i vidt omfang links til andre websteder. Den
mangler et samlet overblik over Billund Kommune, så KLS har allerede foreslået, at siden
udstyres med et kort over Billund Kommune.
Kommentarer fra deltagerne:
•

Kort over kommune og bysamfund var tidligere en selvfølgelighed i enhver
telefonbog.

•

Landdistrikterne har tidligere leveret tekster til Visitbillund. Det har vi prøvet før.
Opdateringen var tilfældig, langsom og upræcis. Derfor blev den hurtigt forældet,
så vi har egentlig opgivet at bruge ressourcer på www.visitbillund.dk.

KLS vil gerne ”tage runden” til landdistrikterne og indsamle tekster til en helhed. Hun
samarbejder gerne med bosætningskoordinatoren herom.
3. Revison af landdistriktspolitikken – lokale møder med lokalrådene foråret 2020.
4. Aftaler om møde mellem lokalråd og landdistriktskoordinator.
5. De otte landdistrikters områdebeskrivelser på http://bldr.dk/landdistrikter/ bør
kontrolleres regelmæssigt – er de retvisende for de aktuelle forhold?
De otte websider kan med fordel undersøges i forbindelse med udarbejdelse af tekster til
bosætningskoordinatoren. Tekstændringer sendes til sekretæren.
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Turisme – med deltagelse af Karen Louise Smidth
Forud for mødet havde sekretæren udarbejdet et kompendium om turisme.
Kompendiet indeholder:
a) tekster fra bestyrelsesreferater, b) et oplæg fra sekretæren 21-11-2018,
tekster på websiden om de to turismeprojekter fra c) 2016-idag og d) 2014-2015 samt
e) referat af møde i BLDRs turismeudvalg 22-08-2016.
På aftenens møde fremførte lokaldistrikterne synspunkter på turisme:
•

Filskov: Henviser til kompendiet og især til behovet for
1) ansættelse af en kommunal turistchef,
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2) tilgængelig natur til alle,
3) infrastruktur med cykelstier og vandreruter,
4) formidling af viden om natur- og kulturhistorie, samt
5) privatejede turistinitiativer med kasseapparater.
Billund Kommunes engagement er uomgængeligt nødvendigt i punkterne 1-4, der er
grundlaget for at tiltrække turister – og samtidig til nytte og glæde for Billund Kommunes
egne borgere.
• Hejnsvig-Donslund: Overblikskort over Billund Kommune og delkort over byerne er
vigtigere end så meget andet lige nu. Vi mangler sammenhæng, helhed og overblik.
• Skjoldbjerg-Almstok: Vi lader hotellet tiltrække turister.
• Stenderup-Krogager: Nedlæg banen og giv plads til en cykelsti. Vi ønsker os campingplads
og aktiviteter langs den nedlagte bane. – Vi har allerede i mange år bedt kommunen om
cykelstier kommunen rundt. Stier er rygraden i lokal turisme.
• Sønder Omme-Bøvl: Vi har fiskevand i åen, campingplads og 20 gravhøje, men vi mangler
en sti langs åen.
• Urup-Nollund-Eg: Hvorfor løber Margueritruten ikke igennem vor egn? Vi vil gerne have
faciliteter for cykelturister.
• Vesterhede: Vi har et Bed&Breakfast, men ellers er vi et lille sted, som netop har haft
udskiftning i lokalrådet. Nye skal ind i opgaverne.
• Vorbasse-Fitting-Nebel: Helligkilden fra middelalderen forventer vi at kunne få til at
strømme synligt igen. Vi arbejder med kilden som et overskueligt projekt, der gerne må
vokse. – I samarbejde med Syddansk Universitets Center for Landdistriktsforskning
v/ Hanne Tanvig deltager vi i projektet Den moderne Landsby.
KLS konstaterede at form og indhold skal tænkes hver for sig. Indholdet i turisme er historie og
natur. Formen er præsentationen, der skal trække folk til. Tænk i oplevelser langs stierne. Fx
kunne turister i Lalandia og Legoland få tilbud om besøg hos en lokal, dansk børnefamilie – Billund
er jo børnenes hovedstad.
Formanden: Vi vil have nytte af et nyt § 17, stk. 4 udvalg om turisme.
Emnet skal forelægges politikerne under mødet i juni, og det skal ske på en måde, så de omsider
forstå behovet og det komplekse projekt i sin helhed.
Næstformanden: Vil gerne spørge en konsulent om han har lyst til at deltage i et møde med os
med henblik på kvalificering af projektet. Forslaget blev godkendt. Ole Gram finder mulige datoer
for et møde uden for den almindelige møderække.
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Kommende møde mellem ØU og BLDR i juni 2019
•

Dato i juni afventes fra Økonomiudvalget.

•

To deltagere fra hvert landdistrikt – ikke nødvendigvis BLDR-medlemmer.

•

Emner, foreløbig liste:
◦ Stiplan – der er sat alt for få penge af til stier.
◦ Byggegrunde – flere landdistrikter har aktuelt behov.
◦ Bysanering.
◦ Revision af landdistriktspolitikken.
◦ Turismeprojekt – skal udvikles.
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Orientering fra formanden – henvendelse fra Olav Lange Hansen.
•

Reklame om Cafe Flores og De varme vandes blomster er modtaget og distribueret til
lokalrådene.

•

BLDR viste ingen interesse for henvendelsen.

Bysanering.
•

Dato for møde med Billund Kommune afventes.

•

Vi tror på en konstruktiv løsning.

Årsmøde den 29. april i Vesterhede.
•

Emne: Lejeboliger på landet.

•

Foredragsholder Preben Jørgensen, Balance.

•

Vært er Vesterhede, som varetager det praktiske arrangement.

•

Annoncering, plakat og pressemeddelelse varetages af BLDRs formand, der sørger for, at
markedsføring er gennemført før påske. Sekretæren lægger information på websiden.

Genbrugspladserne.
•

Det netop afholdte møde var et formøde før det egentlige evalueringsmøde, som vi
afventer dato til.

•

Stenderup-Krogager har – til forskel fra Filskov, Sønder Omme og Vorbasse – endnu ikke
fået en genbrugsplads, da kommunen ikke kan finde en egnet plads til leje til formålet.
Kommunen vil åbenbart ikke købe, selv den er blevet tilbudt en særdeles billig grund.
I Stenderup-Krogager kan de færreste efterhånden se mening med projektet på de givne
vilkår, hvilket formentlig fører til, at vi meddeler Billund Kommune dette.

Landdistriktspuljen – ansøgninger.
•

Skjoldbjerg-Almstok Lokalråd og Medborgerhus ansøger om DKK 204.214,19 til
Skjoldbjerg Medborgerhus, energioptimering og forbedring af indeklima.
Anbefales af BLDR.

•

Stenderup-Krogager Idrætscenter ansøger om DKK 140.419,98 til Beach Multibane til
volleyball, håndbold og fodbold med mere. Placeres på den tidligere tennisbane.
Anbefales af BLDR.

•

Dermed er omkring 344.000 DKK anvendt og der er godt 400.000 tilbage til resten af året.
Flere landdistrikter arbejder med nye projekter.

Skal BLDR på inspirationstur i 2019?
•

Idé til emne: Turisme. En heldagstur.

•

Idéer til destinationer: Thy med Vestervig, Mors, Salling med Skive – eller måske Samsø?

•

Idé til datoer på lørdage: 31/8, 7/9 og 14/9.

•

Beslutning på næste møde.
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Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Lalandia Cup er netop gennemført med mange deltagere og god økonomi.
Friskolen planlægger ny legeplads for skole og by.
Otte byggegrunde solgt, heraf seks til én køber.
Hejnsvig: Ønsker byggegrunde og lejeboliger.
Afholder markedsdag i maj måned.
Trafikken gennem byen er et emne for tilflyttere, som ønsker den reduceret eller eventuelt
dæmpning af hastighed.
Sdr. Omme: Byfornyelsesprojektet er snart gennemført.
Gavlmalerier ved hovedgaden opfriskes.
Nye velkomstskilte ved byens indfaldsveje er på vej.
Nyt toilet bygges i anlægget.
Lejeboliger ønskes.
Skjoldbjerg-Almstok: I samarbejde med Vorbasse indvies cykelsti mellem de to byer den 25/5,
hvor Billund Kommune imidlertid ikke kan være med. Vi spiser rundstykker i Vorbasse og
cykler til Skjoldbjerg.
Stenderup-Krogager: Projekt udviklingsplan er kommet i gang. Forventes afsluttet til efteråret.
Trafik og hastighed på Tingvejen diskuteres efter seneste trafikulykke – buslommer kunne
være en løsning.
Renovering af to lejeboliger er igangsat.
Vesterhede: Den store grund ved hal og kirke ønskes anvendt som rekreativt område for cyklister
og andre turister. Måske også som aktivitetsområde til stopover. Måske bliver det ikke så
nemt, da det er et kirkenært område.
Uge 24 gennemfører vi forårsfest for by og omegn.
Vorbasse: Byfornyelsesprojektet er nu i udbud.
Vi lukker Bakkevej og åbner mod Søndergade, hvilket koster DKK 500.000, ikke 200.000
som forventet.
Projekt for renovering af hovedgaden har afholdt møde med mange deltagere, også
private.
Plan for opførelse af 25 nye huse midt i byen – gerne i samarbejde med et boligselskab, og
gerne i to delprojekter.
Middelalderkilden – et profil- og erhvervsprojekt.
Urup-Nollund Eg: Planlægger en visionssøndag.
Legeplads i Urup overvejes.
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Endelige datoer for BLDR-møder 2019.
1. Årsmødedato: Mandag den 29. april, kl. 19.00 i Vesterhede.
2. Bestyrelsesmøder:
• Mandag den 20. maj, kl. 19.00 i Hejnsvig.
• Mandag den 26. august, kl. 19.00 i Stenderup-Krogager.
• Tirsdag den 26. november, kl. 18.00 i Hejnsvig
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Punkter til næste dagsorden, mødet d. 20. maj 2019.
•

Turisme.

•

Studietur om turisme.

•

Evaluering af årsmøde.

•

Lejeboliger på landet.

•

Bysanering.

•

Endelig dagsorden til møde med Økonomiudvalget i juni.

•

Endelig dato til møde med Billund Kommune om genbrugspladserne.

•

Svar på stiplan.

•

Kassereren: Ikke alle lokalråd har indleveret årsregnskab til kassereren.

•

Penge til drift 2019 er endnu ikke modtaget fra Billund Kommune.

Evt.
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