
Hovborg, den 15/11 2010

DAGSORDEN:

Velkomst
Gennemgang af Lokalrådets seneste projekter:
Fiskeri
Stier
Hjørnegrunden
Landsbykøkken
Skolesituationen
Samarbejdet med Lindknud
Præsentation af den nyansatte projektleder
Landsbyhusprojektet
Dialog og debat
Afrunding
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• Hvor vil vi hen?

o I år 2013 vil vi være 800 indbyggere

o Vi er en integreret del af ressort Billund

o Vi har 45.000 turistovernatninger og 150.000 dag-
turister

o Vi vil forblive en ægte landsby der er kendt for:

• Livsglæde, plads til og brug for alle

• God service

• Nærvær

• Ægte natur – kultur

o Vi har Danmarks bedste landsbyskole/børnehus 
med  internationalt samarbejde og hvor innovation 
og forskning er vægtet højt i undervisningen

o Vi har landsby oldekolle med 12 boliger

o Vi har idrætsfaciliteter til alle og et ”ungdomssted”

Hvad skal der til?

Vedr. 800 indbyggere:

o Aggressiv markedsføringsstrategi, målrettet primært mod  
vækstområde Billund: PORTEN MOD NORD

o Færdiggørelse af 3. og 4. Etape i Kroskoven med byggeri 
der har speciel fokus på miljø/energi

o Byggeri af 8-16 andelsboliger
o Landsby oldekolle med 12 boliger
o Byggeri af Landsbyhus, der huser Danmarks bedste 

landsbyskole / børnehus, ildsjælehus, turistkontor, lokale 
til kontorfællesskaber, rum til alternative fritidsfaciliteter

Vedr. status som ægte landsby:

o Sætte fokus på god service = Det gode værtskab 
(Alle skal føle sig velkommen som vore gæster)

o Udvikle et attraktivt ungdomsmiljø 
(Evt. ”styres” fra en del af landsbyhuset)

o Udvikle et åbent og indbydende nærmiljø
(fasaderenovering – lys – orden)
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• Vedr. 45.000 overnatninger – 150.000 
endagsturister:

o Tæt samarbejde med ressort Billund

o Fællesnævner for markedsføring af Hovborg

o Udvikling af dialogen mellem turistudbydere    
(Overnatning, service, butikker, gallerier m.v.)

o Synliggørelse af alle aktiviteter / seværdigheder /  
oplevelser

o Der arbejdes videre med shuttlebusprojektet( Ideen 
om 

at man kører hertil i egen bil, parkerer et sted hvor 
trafikken gennem byen generes mindst mulig, stiger 

på 
busser, der kører til Billund hele tiden)

o Kulturelle oplevelser udbygges og synliggøres 
(Kirkekoncerter, krohave koncerter, Fiske og 

aktivitets-
parken, Klelund Dyrehave)

o Gode spisesteder – gode og specielle 
smagsoplevelser

o Renovering af møllen

Handlinger 2009 – 2010:

o Skolegruppen udvides med undergrupper
o Der oprettes en markedsføringsgruppe
o Skal arbejde med markedsføring generelt
o Udarbejde markedsføringsstrategier for:

Byggegrunde ( Høj prioritet)
Synliggørelse af oplevelser/attraktioner
Pressestrategi
Hjemmeside

o Etablere fitnesscenter
o Bygget landsbykøkken
o Opret gruppe, der arbejder med, hvordan vi forbedrer

service – det gode værtskab – det åbne og indbydende miljø
o Oprette oldekollegruppe
o Opret arbejdsgruppe: Hvad er et godt ungdomsmiljø – hvad

skal der til for at vi får det
o Gruppe, der arbejder med udbygning af stisystemer
o Etablering af Hovborg Invest
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• Hovborg Invest APS

• Stiftet 25. oktober. 11 anparter a 50.000 kr.

• Formål: At støtte udviklingen i lokalområdet ved at opkøbe, renovere og udleje eller sælge 
fast ejendom og hermed forbunden virksomhed.

• Første handling. Køb af hjørnegrunden ved Grindstedvej/Holmeåvej.

• Bygningerne rives ned i starten af det nye år. 

• Der afholdes auktion den 27. november kl. 12.00 gennemsyn fra kl. 9.00. Alt kan købes. 
Værktøj, lifte, vinduer, porte, garage, køkken og meget mere. ALT SKAL VÆK.

• Anden handling. Udstedelse af mindre anparter, så alle kan få ejerskab i Hovborg invest APS. 

• Intereserede kan henvende sig til bestyrelsen Freddy Holdensen, Dikkie Van Mourik, Gleen
Lauridsen eller direktion Nicolaj Pedersen 

• Vi ses den 27. november kl. 12.00


