
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Onsdag d. 30. maj. 2018, kl. 19-22.

Hvor Sdr. Omme Kro.

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg, Torben Jensen.

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristensen, Mete Kristensen.

Stenderup-Krogager: Leif Kruse.

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg.

Urup-Nollund-Eg: Ufe B. Jensen, Laila Toudal.

Vesterhede: Ove Iversen, Arne Hendrichsen.

Vorbasse-Fitng-Nebel: Ole Graram.

Afbud Lona Linding, Eva-Lene Nielsen.

Særligt indbudte Ingen

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Graodkendt.

2 Orientering fra formanden.

Landdistriktskoordinatoren meddeler, at Billund Kommune bliver vært for et møde om 
fordeling af midler tl udrulning af bredbånd.

3 Mødet med økonomiudvalget d. 12. juni kl. 16. 

Graennemgang af emnerne: kommunens fremtdige turismeindsats, stplanen, 
landdistriktspuljen, bysanering og dialog mellem udvalg og BLDR.

4 Stillingtagen til ansøgte rrojekter/ Landdistriktsruljen.

Bilag var udsendt.
1. Vorbasse Lokalråd: Visionsprojekt tl fremme af bosætning i Vorbasse.

Ansøgt beløb, DKK 46.781,25. 
Anbefales. 

2. Skjoldbjerg-Almstok Lokalråd og Medborgerhus: Renovering med udskifning af vindu-
er og døre i Skjoldbjerg Medborgerhus.
Ansøgt beløb, DKK 302.288,38 tl samlet projekt eller 141.845,50 tl delprojekt.
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Anbefaling af samlet projekt tl DKK 302.288,38.

3. Grarindsted Speedway Klub (GraSK): Udskifning af Airfence (det er et lufpudehegn, som 
er en sikkerhedsforanstaltning, der skal udskifes hvert 5. år)
Ansøgt beløb, DKK 342.354,60.
Anbefales ikke.

5 Evaluering af årsmødet i Hejnsvig.

Tilfredshed med mødets indhold. 
Marianne Wite gav os en række aktuelle informatoner om lokale forhold. 
Hanne Tanvig gav os et godt overblik over teoretske og praktske forhold, som er 
interessante og nytgt tl vort konkrete arbejde. Vi føler os ikke dårligt kørende.

6 Udlejningsboliger i landdistrikter.

Intet nyt at notere.

7 Turisme – muligheden for nedsætelse af §17.stk. 4 udvalg.

Landdistrikterne ønsker et langt mere målretet kommunalt arbejde for udvikling af 
turisme. Dete ser vi bedst sat i værk gennem etablering af et kommunalt § 17, stk. 4-
udvalg.

Vi ønsker fokus på egnens brand som marketngprodukt, indtjeningsmuligheder for 
turistaktører, samspilsdynamik, afedt bosætning og meget andet.

8 Boligsanering.

Billund Kommune har udsendt en liste over bygninger, som for nogle år siden blev 
udpeget tl nedrivning. Lokalrådene forventes at gennemgå denne og meddele, om huse i 
deres område skal tages af listen eller om huse skal tlføjes listen. Deadline er den 31. maj.

9 Orientering fra lokalområderne.

Filskov:

• Vandresterne i det kommunalt topstyrede sundhedsprojektet indvies tl oktober. 
Etape 2 af mountainbikebanen er snart klar tl indvielse.

• Vi har for nylig afoldt møde nummer to i projekt tl udarbejdelse af ny 
udviklingsplan for Filskov. Planen ofentliggøres i september.

• Viadukthallen overvejer lokaleudvidelse og undersøger nu, hvilke behov der helt 
konkret skal dækkes.

• Efer forespørgsel fra rådhuset har vi påtaget os en andel en andel af 
arbejdsopgaverne som gennemkørselssted i cykelløbet Graran Fondo den 24/6. 

Hejnsvig.

• Vi arbejder på at få rådighed over nogle lokaler på skolen, men der kan godt gå 4 
år, før det lykkes. De gamle klubhuse behøver nye tage, så de kan ikke benytes.

Sdr. Omme:

• Efer forespørgsel fra rådhuset har vi også påtaget os en andel en andel af 
arbejdsopgaverne som gennemkørselssted i cykelløbet Graran Fondo den 24/6. 

• Den 11/8 kommer byrådet tl Sdr. Omme, hvor de vil få en gennemgang af alt, 
hvad der er sat i gang i Sdr. Omme. 
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• Nyt spejderhus på vej, aktuelt: Fundamentet er netop sat.

Skjoldbjerg-Almstok:

• En kommunal cykelst tl Vorbasse er under anlæggelse. 
Der overvejes afoldelse af et lokalt cykelløb tl markering af åbningen.

Stenderur- Krogager:

• Kommunen har nu valgt en placering tl vor kommende genbrugsplads. 
Der bliver tale om leje af en kile jord ved staton og bane.

• Den lokale købmand kører rigtg godt nu. Bedre lokaler overvejes, men fytning fx 
ud tl Tingvejen er nok ikke relevant.

• Lige nu afolder vi byfest, hvilket er årsag tl at Lona Linding ikke deltager i afen.

• Boligmarked: Vi har aktuelt ingen boliger, der er egnede tl salg. 

Vesterhede:

• Vi havde planlagt bygning af en grillhyte, men vi tror ikke længere, at turister vil 
benyte en sådan i tlstrækkeligt omfang. Opsætning af borde og bænke er nok 
mere relevant tl dækning af behovet eller som turismeunderstøtende initatv, så 
nu er de vor plan.

Vorbasse: 

• Byfornyelse. Vi havde ventet  at skulle ”i jorden” efer sommerferien, men vi 
afventer. Det er nok bedst at have penge på kontoen, når vi søger fere fonde om 
fere midler, så vi kan vise evne tl at betale en andel selv. Vi har pt. ca. 4 mio. Vi 
sæter derfor alle kræfer ind på skrivning af ansøgninger. 
Udskydelsen af anlægsaktvitet er kommunen glad for, da det samlede beløb tl 
området nærmer sig en smertegrænse, set fra rådhuset.

• Efer forespørgsel fra rådhuset har vi også påtaget os en andel en andel af 
arbejdsopgaverne som gennemkørselssted i cykelløbet Graran Fondo den 24/6. 

Urur-Nollund Eg: 

• Cykelst lands landevejen fra Grarindsted tl Eg er klar tl brug, men den er endnu ikke 
indviet.

10 Punkter til næste dagsorden d. 28. aug. 2018 rå Museumsgården Karensminde 

• OBS: mødet fytes fra Skjoldbjerg tl Karensminde.

• Evaluering af møde med Økonomiudvalget den 12. juni.

• Måske uddybende enkeltpunkter fra mødet den 12. juni.

11 Konstituering af forretningsudvalg efer årsmødet.

Graenvalg. 
Formand Johan Andersen, Filskov. Næstormand Ole Graram, Vorbasse. 
Kasserer Jørgen Svanberg, Sønder Omme. Sekretær Holger Villumsen, Filskov.

12 Evt.

BLDRs forventninger tl landdistriktskoordinatoren blev diskuteret.
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