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Mandag d. 23. januar 2017, kl. 19.00-22.

Hvor:

Filskov Kro, Amtsvejen

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg, Torben Jensen
Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter S. Kristiansen
Stenderup-Krogager: Lona Linding, Niels Thomsen
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Birgit Schäfer Mortgensen
Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen, Laila Toudal
Vesterhede: Ove Iversen
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram, Jørgen Poulsen

Særligt indbudte: Nils Nordholm, Teknisk, Billund Kommune
Afbud:

•

Mette Knudsen, Skjoldborg.

•

Henning Madsen, Vesterhede.

REFERAT
1

Indlæg ved Nils Nordholm vedr. etableringen af lokale genbrugspladser.
•

Nils Nordholm er specialkonsulent i Billund Kommunes (BK) enhed
Virksomhed og Affald indenfor afdelingen Virksomhed og Affald
(eller omvendt?). Han træffes på 7972 7095 og nno@billund.dk.

•

Der er to mål med projektet:
▪ At leve op til Miljøstyrelsens krav om etablering af lokale
genbrugspladser.
▪ At motivere borgere til bedre sortering af affald.

•

BK indretter tre nye genbrugspladser og renoverer én.

•

Der arbejdes med mål for mængden af indvundet brugbart affald
pr indbygger, 150 kg.

•

Projektet blev gennemgået. Det er opdelt i 7 adskilte etaper.
Det er foreløbig nået til etape 4. Derefter følger etape 5) test,
6) erfaringsopsamling og 7) rapport til MST / Miljøstyrelsen.

Debat:
•

Tidsplan og kommunikation af projektet til borgerne er for svag.

•

Genbrugspladserne vil være åbne 24 timer i døgnet og 7 dage om
ugen uden nogen form for indhegning eller spærring af adgang.

•

Alle indbyggere i BK må frit vælge den genbrugsplads, der ønskes,
til aflevering af affald.

To valgte fra hvert
lokalområde.

•

Lokalrådene kunne med gratis adgang se en risiko for, at der vil blive dumpet især erhvervsmæssig bygningsaffald uden sædvanlig
betaling derfor.
Derfor nævntes erfaringer fra andre ubemandede genbrugspladser, hvor der er set adgangsstyring med brug af sygesikringskort
som på biblioteker, sms-koder eller genkendelse af bilens nummerplade.

•

Nils Nordholm afviste sådanne tiltag. Foruden et begrænset budget er projektet baseret på troen på det gode i de mennesker, der
benytter pladserne. Der forventes fællesskab om pladsernes drift
og vedligehold. Derfor opsættes ikke hegn og bom.
Hvis dette grundlag viser sig at være forkert, så må vi spørge byrådet, hvad der så skal ske? Skal den i så fald nødvendige investering
foretages, eller skal pladsen lukke igen?

•

BK planlægger en introducerende uddannelse til de frivillige, der
påtager sig opgaver på genbrugsstationerne.

•

Tidsplan:
▪ I marts tager byrådet stilling til igangsættelse eller ej.
▪ Hvis projektet vedtages, følger inden sommer udbud af
anlægsopgave, opførelse og ibrugtagning.
▪ Efter test hen over sommeren skal BK inden den 1. oktober 2017 aflægge rapport til MST.

•
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Godkendelse af referatet fra sidste møde.
•
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Formanden: De involverede lokalråd stiller sig til rådighed som
samarbejdspartnere for de frivillige, der arbejder på genbrugspladserne. Genbrugsgrupperne arbejder i ad hoc grupper, der kan
gå til lokalrådene med deres erfaringer og bekymringer.

Godkendt.

Opdatering af medlemslisten for BLDR.
1. BLDRs bestyrelse:
Tjek venligst, om jeres data er oplyst korrekt på:
http://bldr.dk/om-bldr/bestyrelsen/
og meddel ændringer til sekretæren.
Desuden:
2. Eget lokalråd:
husk at informere landdistriktskonsulenten direkte i mail om
ændringer i eget lokalråd.
Eller, tjek om landdistriktskonsulenten kan se jeres opdaterede
data gennem links på denne side (liste i højre side):
bldr.dk/landdistrikter/
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Orientering fra formanden.
•

Malene Brandt Winther er vikarierende landdistriktskonsulent.

•

BLDR holder mange møder, og vi bør kunne klare os med det nuværende omfang.

•

LAG Billund-Vejen har for nylig afholdt årsmøde i Holsted, hvilket
var vel besøgt. Vi fik orientering om crowdfunding, hvilket LAGkoordinator Merete Thyssen gerne hjælper lokalråd og andre med.
Crowdfunding fungerer typisk ved, at giveren låner mindre beløb
til et projekt eller giver et beløb som gave mod på et nærmest
symbolsk plan at få en prøve af produktionen tilbage.

Stillingtagen til evt. medlemsskab af Landsbyerne i Danmark.
•

Link: http://www.landsbyerne-i-danmark.dk/

•

Landsbyerne i Danmark henvender sig almindeligvis til lokalrådene, men denne gang altså også til landdistriktsrådene.

•

Formanden har spurgt tilbage, hvad vi kan forvente at få for kontingentet. Et svar er imidlertid ikke nået frem inden dette møde, så
vi må vente med videre diskussion til næste gang.

•

Sønder Omme oplyste at have takket nej til en tilsvarende henvendelse til lokalrådet, da prisen var før høj: 6.000 DKK.

Samling af høringssvar fra lokalrådene angående mobilitet.
•

Mona Hvids rapport lægges ud på vor webside af webkoordinatoren, når den er modtaget fra formanden.

•

Generelt: Mona Hvids projekt indeholdt intet om kollektiv rutetrafik, og projektet oplevedes derfor som skuffende.

•

Stenderup-Krogager nyder godt af den velfungerende linje mellem
Esbjerg-Grindsted-Billund-Vejle, så her er engagementet i Tove
Hvids projekt ret lille.

•

Sønder Omme har pt givet op overfor spørgsmålet om offentlig
transport, da byen står overfor en nedskæring af byens offentlige
trafik.

•

Filskovs konklusion: Der er meget lidt hjælp at hente fra det offentlige, som nedlægger busruter. I landdistrikterne må vi klare os
selv med flere privatbiler og koordineret brug samme, og så må vi
lære at indrette os med flextrafik, som er offentlig, men kræver en
anden slags planlægning i hverdagen.

•

Projektet afsluttedes med et spørgeskema, der oplevedes som
uvedkommende med spørgsmål, der var helt udenfor målskiven.
Det anvender et meget teoretisk sprog og møder ikke vore behov.
Projektets form var ikke konstruktiv, og indholdet var fortænkt
sludder.

•

Formanden skriver om BLDRs holdning til Billund Kommune, at resultatet var skuffende og fortænkt. Før afsendelse udsendes et udkast til kommentar i bestyrelsen.
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Samling af ønsker til ildsjæleværksted om iværksætteri.
•

Workshop med fokus på iværksætteri indenfor småskalaturisme i
landdistrikterne ønskes.

•

Stimulering til oprettelse af et iværksætterhus blev også foreslået.

•

Vi har behov for en workshop, hvor en eller flere kvalificerede oplægsholdere præsenterer os for såvel generel som specifik information om nye trends og anden nyttig viden.

•

Den helt konkrete hjælp skal iværksættere fortsat have adgang til
hos Billund Erhvervsfremme, banker og revisorer.

•

Lokalrådene tager initiativer, når lokalrådene er den bedste til en
specifik opgave. Det var eksempelvis tilfældet ved hytteprojektet i
Vorbasse og ved stiprojektet Rundtur i Filskov. Lokalrådets rolle er
at hjælp med koordinering, finansiering og måske planlægning.

•

I BLDR er holdningen grundlæggende, at småskalaturismeprojekter skal gro nedefra. De skal ikke skabes ovenfra af Billund
Erhvervsfremme eller Billund Kommune.

•

Vi kan forestille os guidede ture, der udgår fra Billund eller måske
Grindsted, men vi tror i højere grad, at turister i landdistrikter er
familier og individualister, der selv går på opdagelse for at finde lokale opleveser og møde lokale menneske.

•

Vor opgave er todelt:
▪ Vi har behov for at tilgængeliggøre landdistrikterne,
lokalsamfundene og naturen ved hjælp af cykelstier,
vandrestier (fx med bevaring af markveje, rydning af
tilgroet buskads) og en sløjfebus.
Her kan lokalrådene spille en rolle i samarbejde med Billund Kommune.
▪ Vi har også behov for udvikling af specifikke oplevelsespunkter i landsbyer og landdistrikter. Fx shelters.
De vil formentlig hovedsageligt være personligt ejede og
drevne af iværksættere. Fx cykeludlejning, gerne af brugte
cykler.
På den anden side er kommunens igangværende pilotprojekt i Filskov for stier med oplevelsespunkter et eksempel
på, at det modsatte også kan være tilfældet.
Lokalrådene kan være samtalepartnere for initiativtagerne, men iværksætterne vil oftest nok have større udbytte
af Billund Erhvervsfremme, bank og revisor, hvis der skal
skabes en forretning. I øvrigt har en idé ikke nødvendigvis
behov for finansiering, før der er blevet ”leget” lidt med
den som et fritidsprojekt, hvor legen fører frem til noget,
der kan blive til en forretning.

•

BLDR ser ikke sig selv som selvstændig aktør indenfor turisme,
men BLDR påtager sig gerne rollen som koordinator for lokalrådene. Derfor er BLDR interesseret i en workshop.
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Indholdet af temamøde med økonomiudvalget i juni 2017.
a. Driftsmidler til lysanlæg o.a.
Sønder Omme har på kommunal jord en sti, som er anlagt af den
for længst opløste forening Anlæggets Venner, som også sørgede
for lys. Behovet for lys opstod efter voldsepisode. Nu er der imidlertid brug for ny finansiering af lyset, da foreningen er opløst.
Billund Kommune afviser at påtage sig opgaven, så hvad kan der
gøres?
Kommunaldirektøren foreslår, at Sønder Omme Omme på ny rejser sagen overfor kommunen, men at det sker gennem BLDR.
Er der tilsvarende erfaringer i andre landsbyer?

•

I Øparken har Stenderup-Krogager en sti uden belysning.

•

Hejnsvig har en sti med lys, som de selv betaler.

•

Vorbasse, Filskov og de øvrige landsbysamfund har ikke
tilsvarende udfordringer.

Problemet forelægges Økonomiudvalget ved næste lejlighed.
b. Andet.
På kommende møde med Økonomiudvalget bør spørgsmålet om
sanering eller nedrivning af overflødige ejendomme tages op.
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Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. samling af politikere før kommunalvalget 2017: Udvikling af valgtema.
•

Se pkt. 8 i forrige mødereferat.

•

En arbejdsgruppe blev nedsat med tre medlemmer:
Ole Gram, Torben Jensen og Johan Andersen.

•

Gruppen udarbejder et oplæg til offentligt debatmøde, som bør
finde sted medio eller ultimo september.
Oplægget forelægges næste bestyrelsesmøde.

•

Af aftenens debat, ønsker:
▪ At Billund Kommune prioriterer turisme langt højere end
tilfældet er nu.
▪ Kommunalt initiativ til nedrivning af overflødige bygninger.
▪ Rettelse af tekst i landdistriktspolitikken, som efter forhandlingernes afslutning er tilføjet administrativt og dermed landdistrikterne uvedkommende.
▪ Implementering indenfor byrådet af den vedtagne landdistriktspolitik.
▪ At partigrupperne diskuterer landdistriktspolitik, og at de
viser engagement overfor såvel landdistrikterne som offentligheden i øvrigt.
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Fastlæggelse af indholdet af årsmødet 2017.
•

Datoen har længe været fastlagt til den 26. april, men en (traditionen tro) uforudset personlig begivenhed foranledigede formanden
til at anmode om flytning af mødet. Årsagen er, at hans tilstedeværelse i hjemmet på bemeldte dato er påkrævet, eftersom han i
familiens kreds forventes at være aftenens hovedperson. Enkelte
andre bestyrelsesmedlemmer ønskede også flytning af mødet,
selv om de ikke har fødselsdag den dag.
På denne baggrund blev årsmødet flyttet til tirsdag den 25. april,
hvor det vil finde sted i Teglgårdshallen, Stenderup-Krogager.

•

Følgende forslag til debat samme aften blev diskuteret:
Turisme, byfornyelse m.v., stier og mobilitet.
Valget faldt på byfornyelse.

•

Hvordan arbejder andre landdistrikter og landsbyer med byfornyelse?
Vestervig anvender et ejendomsselskab, der opkøber og nedbryder overflødige bygninger.
Kan vi lære noget af Vestervig – eller af andre landsbyer?

•

Jørgen Svanberg finder en oplægsholder, der på baggrund af praktiske erfaringer også kan fortælle, hvorledes der ageres i forhold til
gældende lovgivning.

Kort evaluering af ildsjæleværkstedet om turisme, Sdr. Omme, december.
•

Arrangementet var brugbart og nyttigt, men ikke spændende.
Udgangspunktet var ikke landdistrikterne, men rådhusets behov.

•

Det var positivt, at vi fik en dialog med Billund Erhvervsfremme
om Visitbillund.

•

Vi vil imidlertid gerne have flere workshops.

Borgeridékasse.
•
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Kommunalt initiativ, der tages til efterretning.

Orientering fra lokalområderne.
Filskov: Genbrugsplads på vej. Friskolens SFO udvider i renoverede lokaler
ovenpå Sognegården, der købtes sidste år.
Koncert med Birthe Kjær 30/9 i Viadukthallen.
Hejnsvig-Donslund: Har udgivet en brochure om ny udviklingsplan som oplæg til debatmøde. Arbejder med et skrotprojekt.
Skjoldbjerg-Almstok: Indbyggerne er ikke triste længere, nærmest tværtimod. Får allerede i år en ny kommunal cykelsti, pris 7 mio., som anlægges til erstatning for den nedlagte Sydbusrute.
Planlægger koncert med det gamle Shubidua.
Vil søge om penge til udskiftning af vinduer i Kulturhuset.
Stenderup-Krogager: Ejendomsselskabet vil opføre ny bygning til købmanden. Ny webside på vej (den gamle udbyder gik vist fallit).
Genbrugsplads på vej.

Sønder Omme-Bøvl: Fiskepladser og kanoplads etableres.
Der er arbejdes videre med renovering af Sigengen.
Møde med Billund Kommune om stier i nær fremtid. Ny webside på
vej, da den gamle var så forældet, at ingen kunne betjene den.
Urup-Nollund-Eg: Koncert afholdt med 70 deltagere.
Korntørreriet fjernet efter, at ejeren havde opdaget sit ejerskab.
Vesterhede: Har ansøgt Billund Kommune om tilladelse til rejsning af en
grillhytte. Ove Iversen redegjorde kort for egne projekter.
Vorbasse-Fitting-Nebel: Projekt for byfornyelse.
Planlægger aktivitet ved shelterpladsen på Skovens Dag i foråret.
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Fastsættelse af mødedatoer for næste periode.
Mødeplan, med prioritering på førstkommende møde:
1. 27. februar 2017, Skjoldbjerg. Fokus på puljeansøgninger.
2. 25. april 2017 årsmøde. Stenderup.
3. xx. juni? 2017. Dato for møde med Økonomiudvalget.
4. 21. august 2017. Valgkampplanlægning
5. 2. oktober, 2017. Ekstra møde.
6. 27. november 2017. Med julefrokost.
7. Behov for ekstra møder i januar 2018?
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Dagsordenspunkter for de næste møder.
1. Turisme.
2. Orientering fra lokalrådene.
3. Valgmøde før kommunalvalget.
4. Mobilitet.
5. Byfornyelse i landsbyerne.
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Eventuelt.
•

Jørgen Svanberg, Sønder Omme, kasserer: Den endelig afregning
og afklaring på turismeprojektet i 2013 mangler vi stadig.
Erhvervsstyrelsen mener at vi har 53.000 DKK til gode, hvoraf et
beløb måske skal gives videre til DGI.
– Husk i øvrigt at aflevere regnskaber for 2016 til kassereren.

•

Jørgen Poulsen, Vorbasse: Håber at de planlagte ny genbrugspladser bliver velfungerende.

Referent Holger Villumsen

