
Billund Landdistriktsråd

Tid: Tirsdag d. 25. nov. – 2014, Kl. 18.00 - 21.30

Hvor: Sdr. Omme Kro med julefrokost.

Deltagere: Lokalrådsrepræsentanter

Særligt indbudte:

Afbud: Annette Jensen

Referat

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet godkendt. 

Alle

2 Valg af dirigent.
Lona Linding blev valgt.

Alle

3 Orientering fra formanden
Intet.

Johan

4 Orientering fra Landdistriktsudvalget
1. Vorbassemødet – frivillige – lokale udviklingsplaner var et godt møde, 

hvor også nye fra lokalområderne kom i spil.
2. Inspirationstur til Salling en mulighed i  2015.
3. Ny Landdistriktspolitik bliver med fokus på BK’s 5 veje til vækst.

Johan

5 Kollektiv trafik i yderområderne.
Arne redegjorde for de muligheder der ligger i de statslige puljer, som tilbyder økonomi til
kollektiv transport i landområderne. 
Lucas foreslår en shuttlebus som kunne sikre ”time-drift” rundt i kommunen til gavn for 
både unge og gamle. 
Henning plæderede for at koordinere shuttlebussens afgange med forskellige områder. 
Svend orienterede om, at emnet var oppe i landdistriktsudvalget.

Arne 

6 Turismeprojektet.
a. Udskydelse af temaaften om turismeværtsskab til foråret – 2015.
b. Igangsættelse af Omme Å projektet. Udsendelse af pressemeddelelse og ref.
c. Forespørgsel om BLDR kunne være med til at støtte opstarten af Omme Å-

projektet inden der kommer egentlig økonomi i projektet med egen finansie-
ring. Forespørgslen tages op ved de næste møder.

d. Stine Berg forsøger at finde ikke brugte midler i turismeprojektet til opstart 
af Omme Å og andre lokale turismeprojekter.

Alle

7 Drøftelse af samarbejdsstruktur m. det politiske niveau – nyhedsbreve.
Punktet blev udsat.

Alle

8 Besøg af bosætningskoordinator, Marianne Witte, som giver oplæg.
Marianne Witte holdt et inspirerende oplæg om arbejdet med at guide nytilflyttere til bo-
sætning i hele kommunen. 
Der er nu valgt kontaktpersoner/ambassadører i alle lokalområder, som Marianne kan 
kontakte, hvis hun har brug for det.

Johan

10 Mødedatoer for næste periode.
Næste møde:  D. 19. jan. – 2015, Hejnsvig. 

Alle
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11 Dagsordenspunkter til næste møde.
Ingen.

Alle

12 Evt. Alle

Venlig hilsen
Ref. Johan Andersen
Formand
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