Billund Landdistriktsråd (BLDR)
Tid:

Tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 19.00-22.

Hvor:

Filskov Kro, Amtsvejen, Filskov.

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen og Holger Villumsen.
Hejnsvig-Donslund: Svend Højrup.

To valgte fra hvert
lokalområde.

Skjoldbjerg-Almstok: Stenderup-Krogager: Lona Linding og Niels Thomsen.
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg og Birgit Schäfer Mortensen.
Urup-Nollund-Eg: Laila Toudal.
Vesterhede: Henning Sejer Madsen.
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram.

Særligt indbudte:
Hans Peter Kristensen og Mette Knudsen, Skjoldbjerg.
Arne Thomsen, Hejnsvig. Lars Okholm, Vorbasse. Uffe Jensen, Urup.

Afbud:

REFERAT
1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2

Valg af dirigent.
Birgit Schäfer Mortensen, Sønder Omme.

3

Orientering fra formanden.

Johan

1. Administration af landdistriktspuljen.
◦

Bagatelgrænse på 50.000 DKK for tilbud er indført.
Det indebærer, at ét tilbud er tilstrækkeligt ved projektsum på
højst 50.000 DKK.

◦

Spareincitament er nu gældende.
Indkomne regninger må gerne være mindre end tilbud, hvilket
fremme incitament til sparsommelighed.

2. Orientering om projekt ”Sundhed” Filskov og Grindsted.
◦

Anlæggelse af stier i Filskov og Grindsted som pilotprojekt.
Derpå i andre landsbyer.

◦

Pilotprojektet forventes at kunne arbejde med 2,5 mio. DKK,
der skal være en blanding af kommunale midler og private
fondsmidler.
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3. Orientering om færdig turismerapport, Tove Baisgaard.
◦

Henvisning til punkt 6 nedenfor.

4. Orientering om indholdet af møde vedr. indholdet af Temamødet
med Billund Kommune forår 2016.

◦

Mødet var planlagt til at finde sted 19. april 2016, men er
flyttet til tirsdag den 14. juni 2016.

◦

Temaer: stier og mobilitet (infrastruktur).

◦

Billund Kommune forventes at få en ny mobilitetskonsulent
med tiltrædelse den 1. marts.

◦

Infrastruktur er også fibernet.
Ole Gram undersøger til næste møde, om Altibox agerer i alle
landsbysamfund.

5. Orientering om busrute 208, Give-Grindsted.
◦

Billund Kommune har fremlagt konkret forslag til ny rute i
området. Det er langt hen ad vejen lige så god som den eksisterende rute, der drives af Sydbus. Dog er der ikke længere
kørsel rundt om Sønder Omme.

6. Kommunens mobilitetsprojekt søger partnere fra landdistrikterne.
◦

Arne Thomsen, Johan Andersen og Hans Peter Kristensen.

7. Kommunikation af kommunens affaldssortering.
◦
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Nils Nordholm i afdelingen Virksomhed og Affald har et projekt under overskriften Borgere uddanner borgere. Han tager
imod tilmeldinger fra interesserede på 7972 7095.

Behandling af indkomne forslag til Landdistriktspuljen – restbeløb.

1. Ansøgning vedr. Sdr. Omme-Filskov trampesti.
◦

Der ansøges om 300.000 DKK.

◦

Alle tilstedeværende anbefalede projektet til bevilling.

◦

Samtidig var der enighed om, at beløbet er stort, og denne
type projekter hurtigt kan tappe landdistriktspuljen for midler.
Mobilitetsprojekter bør finansieres direkte fra andre kilder i
kommunen.

2. Ansøgning vedr. legeplads, Skjoldbjerg-Almstok Medborgerhus.
◦

Der ansøges om 144.100 DKK.

◦

Alle tilstedeværende anbefalede projektet til bevilling.

◦

Der er indkommet to tilbud, om end et af tilbuddene ankom
sent. Det opdagedes ret sent, at ikke kun én men alle leverandører kan levere træsorten rubinia.

Nærmere oplysninger fremgik af udsendte bilag.
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Markedsføring.

1. Drøftelse af fremtidig samarbejdsstruktur med det politiske niSide 2 af 6

veau. Implementering af den ny landdistriktspolitik.

◦

Skræddersy information om landdistrikter til lokalpolitikerne ved hjælp af nyhedsbreve.

2. Nyhedsbreve.

◦

Politikerne er den primære målgruppe, men hvorledes virker nyhedsbrevet bedst?

◦

Det skal bredt ud, dvs også ud i de politiske partiers baglande, til erhvervsforeningerne, lokalrådene og til pressen.

◦

Svend Højrup skriver en liste over partiforeninger.

3. Hjemmeside. Vi har websiden www.bldr.dk, men den anvendes
sjældent. Vi bør bruge den mere aktivt, dvs selv forvalte den.
Det samme gælder i princippet facebook.
◦

Intet at notere.

4. Andet. BLDR er et samlende forum for lokalrådene, og BLDR
markedsfører sig selv. BLDR henvender sig primært til byrødder,
partiforeninger og erhvervsfolk.
◦
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Intet at notere.

Turismeprojektet.
Kvalificering af punktet til næste møde.
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•

Evaluering færdiggjort af Tove Baisgaard, da Stine Berg ikke længere er ansat hos DGI.

•

Konklusion side 11.
Turisme er en sag for lokalrådene men næppe for BLDR.

•

Debat om Billund Erhvervsfremmes rolle.
BE bør have meget mere fokus på landdistrikterne. Måske er det
landdistriktskonsulentens opgave at stimulere BE til dette.

•

Lokalrådenes opgave er finde på tiltag, der fremmer turisme, men
selve markedsføringen bør ligge i hænderne på BE.

•

Lokalrådene og BLDR informerer BE om lokale nyheder.
Der er primært tale om Bed and Breakfasts.
Vi mangler originale nye idéer og projekter, der giver omtale og
turister.

•

Til næste møde indsamler lokalrådene deres B&Bs om, hvad de
ønsker sig af lokalrådene.

Iværksætteri i landområderne.
Kvalificering af punktet til næste møde.
•

Attraktioner må gerne være små. Måske bliver de større.
Som eksemplet lego, der begyndte med trælegetøj, hvilket ikke
ret mange troede på.

•

Få gode idéer. Sæt et twist til noget kendt.

•

Lad en dobbeltdækkerbus køre med turister rundt i kommunen.

•

Et gindestilleri?
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•

Prøv grænser af. Innovation.

•

Efter Legoland og Lalandia … skal vi så opfinde det stille sted?

•

Turisme og iværksætteri kan tænkes sammen.

Hvad siger vedtægterne i forhold til brug af suppleanter fra det enkelte
lokalområder i tilfælde af afbud fra de valgte.
Vedtægterne siger intet om forholdet.

•

10
(punkt 9 var på ferie)

Indstilling til årsmødet om ændring af vedtægten?
Nej. Der er intet til hinder for, at det enkelte lokalråd selv løbende
oplyser om hvem, der har dets to pladser i BLDR.

Kort orientering fra Lokalrådene.

Alle

Filskov:

•

Friskolen har købt Sognegården, som vil blive anvendt til SFO plus
som tidligere almindelig udlejning af festlokale.

•

Der arbejdes med tre stiprojekter: langs Omme Landevej,
langs Omme Å og i landsbyen.

•

Indefodbold: Første weekend i marts afholdes for tredje gang
Lalandia Cup, der er et samarbejde mellem Filskov IF og Lalandia.
Der spilles i Viadukthallen Filskov, Elkærhallen Grønbjerg, Billund
Idrætscenter hal 1 & 2 samt i Lalandia Billund.

Hejnsvig-Donslund:

•
•

Har haft møde med den konstituerede landdistriktskoordinatoren.

•

Hejnsvig Udviklingspulje arbejder vidre og er på vej til etablering af
en fond.

•

Har haft alvolige problemer på skolen, der har mistet mange elever,
men problemerne er ved at blive løst.

Har hyret konsulent Tenna Tychsen til arbejde med udviklingsplan.
Møde med 55 deltagere.

Skjoldbjerg-Almstok:

•

-

Stenderup-Krogager:

•

Hotellet er nedrevet, og nu overvejes, hvad den centralt beliggende
og ledige plads kan anvendes til.

Sønder Omme-Bøvl:

•

Der har været udskiftning på formandsposten, men indtil videre er
der udstrakt arbejdsdeling på flere skuldre.

•

Har haft et møde om byfornyelse med ca. 150 deltagere på kroen.
Projekt byfornyelse gennemføres i år.

•
•

Fra Lego kommer der penge til opførelse af et spejderhus i anlægget.
Nyt motto: Byen med det aktive friluftsliv.

Urup-Nollund-Eg:

•
•

Har haft møde med den konstituerede landdistriktskoordinatoren.
Hvad vil vi egentlig? Forsøger at finde sit ambitionsniveau.

Vesterhede:
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•

Arne Henriksen er ny formand.
Henning Sejer Madsen er fortsat lokalrådets repræsenbtant i BLDR.

•
•

Måske får BLDR et bestyrelsesmedlem mere fra Vesterhede.
Efter et møde med ca. 15 deltagere er der opbakning til ny aktivitet.

Vorbasse-Fitting-Nebel:
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•

Er i indledende fase med et byfornyelsesprojekt, som forventes at blive langvarigt. Konsulent Tenna Tychsen med arkitekt Jan V. Hansen.

•

Stiprojekter.

•

Shelter på vej.

•

Etablering af et turismeudvalg er på vej.

Årsmødet 2016
1. Dato: Ændres fra 26/4, så den ny konsulent kan deltage.
Formentlig den 18. eller 19. april.
Sted: Fritidscentret i Vorbasse.
2. Indhold: Mobilitet.
Det genovervejes hvem der skal være hovedtaler på mødet.
3. Andet: Omtales i nyhedsbrev.
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Godkendelse af mødedatoer for næste periode.

Alle

Mødeplanen skal passe med landdistriktsudvalgets møder, så vi fastholder de bedste muligheder at udtale os rettidigt om projektsager.
Mødeplan:
1. Mandag 4. april 2016.
2. Onsdag den 25. maj 2016 på Sønder Omme Kro.
3. Torsdag 25. august 2016.
4. Tirsdag 22. november 2016.
5. Måske bør vi have et udvalg til kvalificering af emner, da formanden har for mange opgaver.
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Dagsordenspunkter for de næste møder.

Alle

1. Stier bør finansieres direkte af andre kilder i kommunen.
Herunder: Hvilket engagement har Billund Kommune i trampestier? Har den fx i 2015 anvendt midler til trampestier? Se publikation om stiplan på http://billund.dk/media/119904/stiplan.pdf
2. Møde med Billund Erhvervsfremme om turisme.
3. Udvikling af originale nye idéer og projekter, der giver omtale og
turister.
4. Iværksætteri i landområderne.
5. Har alle adgang til bredbånd?
Hvis ikke, hvilken udviklingsplan foreligger der så?
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Eventuelt.
•

Kasseren oplyser, at der er kommet penge ind, så nu har vi igen
lidt at arbejde med.

•

Der er stadig en smule ledige projektpenge til turismeprojektet,
men kassen klappes nok i den 1. marts.

•

Lokalrådene bedes indsende reviderede regnskaber til kasseren
for BLDR.

•

Idé: Lokalrådene bør måske have flere såkaldte kaffepenge end de
10.000 DKK, der er 2007-niveauet. Af særlige grunde blev der i
2015 givet 15.000 DKK. Tallet 20.000 DKK nævntes som nyt niveau.
Referat: Holger Folkmann Villumsen
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