Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk
Tid:

Mandag d. 25. april 2017.
Konstituerende møde efter årsmødet.

Hvor:

Teglgårdshallen, Stenderup-Krogager, 7200 Grindsted

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig-Donslund: Torben Jensen, Ove Møberg.

To valgte fra hvert
lokalområde.

Skjoldbjerg-Almstok: Stenderup-Krogager: Lona Linding og Niels Thomsen med efterfølger.
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg.
Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen.
Vesterhede: Ove Iversen.
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram og Frits Kristensen.
Særligt indbudte: Afbud:

Hans Peter Kristensen, Skjoldbjerg.
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Møde med Billund Kommune om mobildækning og bredbånd.
•

Formandsskabet har for nylig haft møde med BK,
v/ økonomidirektør Jørgen Rye, en jurist og en medarbejder mere.

•

BKs deltagelse er nødvendig, da de kommercielle selskaber ikke
løser opgaven tilbundsgående på eget initiativ. De havde heller
ikke engageret sig så meget i udarbejdelse af kort over dækkede
områder, at de fremsendte korrekte kort.

•

Der kan ikke forventes penge fra den statslige bredbåndspulje, da
pengene er anvendt andre steder i landet.

•

BK arbejder på et oplæg, der skal sikre bredbånd ud til alle.
Et oplæg forventes til BLDRs møde i august.

•

Der er opstået lokale grupper, som søger en løsning. De bedes
afvente kommunalt oplæg.

Forberedelse til møde med Økonomiudvalget.
På vort forrige mødes punkt 7 valgtes disse emner:
1. Driftsmidler til lysanlæg o.a. på kommunens jord.
Det gælder både vedligehold og betaling for el.
2. Sanering.
Vi ønsker et stærkere kommunalt engagement i byfornyelse af
landsbyerne.

Side 1 af 3

3. Stier.
Der ønskes en prioriteret liste.
4. Præcisering af tidligere indgået aftale om anvendelse af
ikke anvendte økonomiske midler i landdistriktspuljen.
Desuden ønskes diskussion af kriterier for tildeling, eller måske
uddeling efter en model, der overflødiggør ansøgninger.
Desuden ønsker vi at høre politikernes tanker.
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Valg af ordstyrer til valgmødet i efteråret.
•

Lars Fahrendorf er ikke længere udgaveredaktør af JV Billund som
ved valgmøde 2013.

•

Tidligere udgaveredaktør Anette Jorsal er nu freelancejournalist og
interesseret efter forespørgsel.
Imidlertid oplyser hun nu, at hun er byrådskandidat i Kolding for
liste B, hvorfor hun ønsker stillingtagen til, om det ændrer vor
interesse. – Vi ønsker fortsat Anette Jorsal.

•

Mødet afholdes primo oktober i Hejnsvig.

Kort nyt fra distrikterne.
Filskov: BK har skaffet 2,3 millioner til pilotprojekt med henblik på anlæg
af stier til tilgængeliggørelse af natur i Filskov. Lokale bidrager med
viden og kontakter. Kick-off borgermøde afholdes den 1. maj.
Friskolen indsamler penge til renovering af lSFO-okaler i den gamle
sognegård.
Hejnsvig-Donslund: Arbejder med byfornyelse for at tiltrække tilflyttere og
skabe aktiviteter, hvilket sker i samarbejde med erhvervsforeningen.
Skjoldbjerg-Almstok: (ej repræsenteret)
Stenderup-Krogager: Det overvejes om købmandens bygning skal udvides,
eller om byens ejendomsselskab, som ejer købmanden, skal bygge
nyt på anden matrikel. Der sælges for tiden en del huse, ofte til velintegrerede udlændinge. Genbrugspladsen er sat på standby, da BK
ikke har kunnet finde en egnet grund – vi ved ikke rigtig, hvad kommunens plan er. Stenderup-Krogager har fået egen præstebolig og
præst.
Sønder Omme-Bøvl: Nu arbejder kommunen igen aktivt med anlæg af byens torv. Både kanoophalingspladsen og handicapfiskepladsen er nu
etableret. Den kommunale idékasse har vist sig at være nyttig til
løsning af en række småopgaver.
Urup-Nollund-Eg: Bredbåndsgruppe er etableret. Der er planlagt irsk aften
og andre kulturelle arrangementer.
Vesterhede: Har ansøgt Billund Kommune om tilladelse til rejsning af en
grillhytte. Der er opsat infotavler og flagstænger. Ove Iversen har
fået tilladelse til rejsning af to shelters, anlæg af stier, mm.
Vorbasse-Fitting-Nebel: Arbejder med byfornyelse og overvejer et byfornyelsesselskab. En ny hundeskov er på vej. Udarbejder en dansk og
engelsksproget introduktionsbrochure til Vorbasse. Planlægger hestevognsture for turister. Cykelstier til hhv Skjoldbjerg og Hejnsvig
arbejdes der fortsat med. Genbrugspladsen omdannes til drift med
frivillige som i Sdr. Omme, Filskov og vel også Stenderup-Krogager.
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Konstituering.
•

Formand: Johan Andersen

•

Næstformand: Ole Gram (nyvalg)

•

Kasserer: Jørgen Svanberg.

•

Sekretær: Holger Villumsen.

Eventuelt.
Jørgen Svanberg: Bosætningskoordinator Marianne Witte har til medierne
berettet om god tilflytning og mangel på lejeboliger.

Referent: Holger Villumsen
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