
 

Billund Landdistriktsråd 
 

BLDR  

Ugedag: Mansdag Dato: 13. juni. - 2013 Fra: 19 Til: 21.30 

Mødested: Sdr. Omme Kro 

Deltagere: Lokalrådsrep. fra Hejnsvig, Vesterhede, Urup/Eg,  Filskov og Sdr. Omme 

Evt. andre deltagere: Tenna Tychsen 

Evt. fraværende m. afbud:  

Fraværende u. afbud: 

Referent: Henny Eskildsen 

 

Referat 
 

Mødet startede kl. 19 med et oplæg fra Tenna Tychsen, som vil redegjorde for Kulturarvsprojekterne  i 

Hejnsvig og Sdr. Omme. 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
  Ingen bemærkninger - referatet godkendt 

2. Orientering fra formanden. 

 
Velkomst til repræsentanterne for Urup-Eg-Nollund, Torben Hansen og Uffe Jensen, som var med til 

mødet for første gang. 

3. Konstituering af bestyrelsen.   
 Bestyrelsen konstituerer sig som følger:  Formand Johan Andersen, Næstformand Henning Madsen, 

Kasserer Jørgen Svanberg, Sekretær Henny Eskildsen. 

4. Information om turismeprojektet  v. Johan 

 Konsulent Tove Baisgaard står som koordinator af udviklingsprojektet. Der er bevilget 239.000 i første 

omgang med afslag på et beløb af 89.000 grundet manglende tilbud (foruden det fra Tove Baisgaard). 

Johan rundsender projektbeskrivelsen til alle lokalråd, så der er klarhed om hvad det omhandler. 

 5.  Orientering fra det første velkomstmøde med tilflyttere arr. af Billund Kommune og med 

deltagelse fra lokalrådene. 
 Det netop afviklede møde vedr. bosætning i Billund Kommune blev debatteret og vurderet kritisk ift. 

den sene indkaldelse og formen, hvorpå mødet blev afviklet. 

Lucas Møller gav udtryk for den manglende entusiasme og glæde i Borgmesterens velkomsttale til de 

50 nye borgere i Billund Kommune. 

Generel holdning i BLDR: Vi burde være med i planlægningen af mødet, så mødet i højere grad kunne 

være med til at markedsføre Billund Kommune mere bredt og professionelt.  

       Johan og Henning tager kontakt til Søren Madsen fra BK vedr. ovenstående. 

6.  Orientering fra mødet tirsdag d. 4. juni i Sdr. Omme. 
 Der var omkring 40 deltagere i det pågældende møde, med deltagelse af 6 politikere fra byrådet. 

Svend Højrup bemærkede, at i Vestervig havde der været opmærksomhed og samarbejde med 

Thisted Kommune - det kunne Billund Kommune tage ved lære af. 

Uffe (Urup) der var tips om at tage kreditforeninger og kommunen i det indledende projekt, ved 

byfornyelsesplaner. 

Lucas gjorde opmærksom på at Vestervig havde stor fokus på prioriteringen af projekter. 



 

7. Kort orientering fra lokalrådene om aktiviteter.  

 Urup - Eg - Nollund / rep. Uffe og Torben: Står overfor en renovering af Urup Forsamlingshus og 

forsøger om der kan hentes økonomiske midler fra områdets mølleprojekt. 792.000 kr. er frigivet for 

de tre etablerede møller. der er søgt 1,7 mio. kr. til projektet ialt. Området mangler en helhedsplan 

for lokalområdet. 

Hejnsvig / rep. Svend Højrup: Hejnsvig er i gang med at gennemføre kulturarvsprojektet, med 

velkomstkomité og områdebegrænsede projekter ift. kataloget. Man har opfordret Ditte Kragh til at 

deltage i BLDR! 

Sdr. Omme / rep. Lucas: Det nye SOIC er blevet indviet og det selvbetjente bibliotek fungerer optimalt 

og over al forventning. der er netop blevet indbudt til den offentlige licitation på skolerenoveringen. 

De tre arbejdsgrupper som er resultatet af Kulturarvsprojektet, er fulde af aktivitet og arbejder med 

at få gennemført deres projekter. Sdr. Ommes Lokalarkiv er flyttet fra skolens kælder til et 

mødelokale i den gamle del af Sdr. Omme Idrætscenter. Den digitale Infotavle i kroens reception 

fungerer rigtig godt. 

Filskov / Johan: Der er nu fuldt besat på Friplejehjemmet og en venteliste med to er oprettet. I uge 27 

mister Filskov deres filial af Den Jyske Sparekasse. Friskolens 9. klasse etableres med 13 elever i det 

kommende skoleår, der er nu 130 elever på Friskolen. Filskov kro er klar til Åben Hus arr. og reception 

den 16. juni, efter den store om- og tilbygning. Filskov har nu en folder der beskriver en historisk 

rundtur i byen. Selve driften af Filskov er en stor udfordring i sig selv, og her drages der stor fordel af 

byens Kontaktudvalg i samarbejdet. 

Vesterhede / Henning og Henning Madsen: Forestående er der byfesten i den kommende weekend, 

hvor der samarbejdes lidt med Krogager. Der er søgt LAG midler til hallens udvendige arealer, 

herunder et nyt fortov. Hallen er nu en del af lokalplanen i Vesterhede som har 85 husstande. Der er 

planer om bl.a. en grillhytte og en petanquebane. Der etableres ferielejligheder i Vesterhede med 

bl.a. LAG midler. 

8.         Fastsættelse af mødedatoer efteråret 2013. 

 Møde med Jørgen Rye i BK, og rep. BLDR Henning M. og Johan  - aftaler og holder møde. 

BLDR og lokalrepræsentanter holder møde på flg. datoer: 

Mandag den 26. august kl. 19.00 på Filskov Kro. 

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 på ? 

Torsdag den 28. november kl. 18.00 på ? (Julehygge) 

9. Evt.:  
       Johan oplyser at 42% af befolkningen i Billund Kommune bor i landdistrikterne. 

Svend Højrup opfordrer til at BLDR skal udnytte valgåret positivt og gøre de lokale politikere mere 

opmærksom på hvem vi er, samt at vi i landområderne har et fælles "fodslaw" og stiller krav til 

politikerne. 

 

Forslag til punkter til de næste møder:  
a. Børnenes hovedstad bør udbredes til landdistrikterne og kommunen udfordres.   
b. Indsatsområde fremover - udover stier. Forslag: Turisme. 
c. INFO-land. Typer af information. 

   
 


