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REFERAT
1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
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Orientering fra formanden.
1. Ang. mødet med borgmesteren og kommunaldirektøren d. 9. august.
Landdistriktsrådets diskussion fokuserede på ovenstående punkt 1. Landdistriktsrådet
havde en grundig diskussion af Økonomiudvalgets stillingtagen på møde den 12. juni til
to af ansøgningerne til landdistriktspuljen. Forud for dette møde havde BLDR på bestyrelsesmøde den 30. maj anbefalet ØU i Billund Kommune at:
 imødekomme ansøgning fra Skjoldbjerg-Almstok Lokalråd og Medborgerhuset om
DKK 302.288,38 til udskiftning af vinduer og døre i Skjoldbjerg Medborgerhus.
 undlade imødekommelse af ansøgning fra Grindsted Speedway Klub om DKK
342.354,60 til udskiftning af airfence på eksisterende bane. Airfence er et sikkerhedssystem med en holdbarhed på fem år.
ØU valgte imidlertid at træffe beslutninger, der var stik modsat BLDRs anbefaling.
Speedwayklubben fik det ansøgte beløb, hvilket blandt andet motiveredes med, at udvalget
ikke så sig i stand til at afgøre, om der var tale om et anlægs- eller vedligeholdelsesprojekt.
Skjoldbjerg-Almstok fik derimod ikke det ansøgte beløb, da udvalget blandt andet ikke så
noget udviklingsaspekt i ansøgningen.
På aftenens møde tog alle medlemmer af BLDRs bestyrelse ordet. Alle stillede sig uforstående overfor ØUs anvendelse af udviklingsaspektet.
Medborgerhuset er det eneste ikke-kirkelige samlingssted i Skjordbjerg-Almstok, der uden
et samlingssted for udfoldelse af lokalt fællesskab vanskeligt vil kunne udvikle sig.
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Speedwayklubben er en semiprofessionel organisation, der skal have og udskifte airfence
hvert femte år jf. regler gældende for anerkendte baner til denne sportsgren.
Landdistriktsrådets formand og næstformand har haft møder med borgmester og kommunaldirektør om sagen. Flere møder følger.

2. Høring på stiplan.
Høring på stiplanen forventes i efteråreet 2018.
3. Revision af formuleringen i landdistriktspuljen ”vedligehold”.
BLDR har anmodet ØkonomiU om et mødudvalget om et møde til drøftelse af, hvorledes vi
fremover anvender begrebet ”vedligehold”. Der er endnu ikke fastlagt en dato for møde.
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Evaluering af Dialogmødet med Økonomiudvalget d. 12. juni kl. 16.
Referat af mødet er udsendt til BLDRs bestyrelse.
Fem emner blev diskuteret:
1. Billund Kommunes turismeindsats.
Billund Kommune skriver i øjeblikket på en udviklingsplan.
Når den er skrevet, er kommunen indstillet på at beskæftige sig med turismeudvikling.
2. Billund Kommunes stiplan.
Fremlægges ikke som forventet i august, men til efteråeret.
Lona Linding mindede om, at Stenderup-Krogager bevilgedes et stiprojekt ved
Refshøjvej i 2015 med udførelse i 2016, men projektet er ikke udført. Forklaring har
Billund Kommune ikke givet.
3. Billund Kommunes Landdistriktspulje og driftstilskud til lokalrådene.
Diskussion om forhøjelse af beløb til småprojekter.
Diskussion om indførelse af en tidsmæssig ramme for udbetaling af bevilgede midler til
projekter. Inden for en frist skal projektet være gennemført. Se punkt 5 nedenfor.
4. Landsbysanering.
Se punkt 7 nedenfor.
5. Fremtidig dialog mellem ØU og lokalrådene.
Intet noteret.
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Stillingtagen til ansøgte projekter/ Landdistriktspuljen.
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Ingen projekter var indkommet til dette møde.



Endvidere måtte det konstateres, at ØU har afvist at behandle genfremsendelse af
Skjoldbjerg-Almstoks genfremsendte ansøgning uden ændringer, da den samme
ansøgning principielt kun kan behandles én gang.

Landdistriktspuljen fremover.
Fra brev sendt til Økonomiudvalget den 6. september:
BLDR ønsker ikke længere at skulle tage stilling til bevilling af midler til mindre, årligt tilbagevendende udgifter til vedligehold i den del af Landdistriktspuljen, som BLDR selv råder over.
Derfor foreslår BLDR:
1. Den del af landdistriktspuljen, som BLDR selv råder over, forhøjes fremover fra DKK
100.000 til DKK 200.000, som allerede foreslået.
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Denne del af puljen kan fortsat ansøges til småprojekter af forskellig art, samt som
noget nyt:
Finansiering af større enkeltstående, lokale vedligeholdsprojekter i landområderne.
Puljen bevilges som nu også fremover alene af Landdistriktsrådet.
2. I forlængelse af ovenstående foreslår BLDR beløbsstørrelsen pr. projekt i denne pulje
forhøjet fra DKK 15.000 til DKK 20.000.
På denne måde vurderes de fleste større vedligeholdelsesbehov at kunne dækkes ind.
3. Med henblik på at øge lokalrådenes mulighed for i fremtiden at kunne afholde faste,
årligt tilbagevendende mindre udgifter til vedligehold forhøjes det faste tilskudsbeløb til
lokalrådene fremover fra DKK 20.000 til DKK 35.000.
Beløbet foreslås forhøjet allerede i indeværende år 2018.
Derved indføres en bagatelgrænse og BLDR undgår fremover at skulle tage stilling til
årligt tilbagevendende, mindre behov for vedligehold i lokalsamfundene.
Begrundelse: Hvis lokalsamfundene hvert år skal søge om vedligeholdspenge, bliver det
for alle parter for tungt af arbejde med i det daglige.
BLDR bifalder at bevilgede midler fremover skal bruges indenfor 2 år fra bevillingsdato.
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Turisme – muligheden for nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg.
Emnet nåede ikke at blive behandlet på aftenens møde og sættes derfor på dagsorden til næste
møde, da dagsordenens punkt 2 tog ganske megen taletid.
Landdistrikterne ønsker et langt mere målrettet kommunalt arbejde for udvikling af turisme.
Dette ser vi bedst sat i værk gennem etablering af et kommunalt § 17, stk. 4 udvalg.
Vi ønsker fokus på egnens brand som marketingsprodukt, indtjeningsmuligheder for aktører
indenfor turisme, samspilsdynamik, bosætning og meget andet.
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Boligsanering – oprettelse af selskab.
Bilag om påtænkt etablering af et boligsaneringsselskab udsendt til bestyrelsen.
Er endvidere fremsendt til Billund Kommune.
Det primære formål er at forbedre boligstandarden i Billund Kommune gennem opkøb af
ejendomme, der anses for modne til nedrivning eller sanering, men der er også steder med
behov for et ansigtsløft af såvel æstetiske som økonomiske grunde. Befolkningstilvækst og
turisme i landdistrikterne forudsætter at de fremtræder på tiltalende vis.
Et saneringsselskab skal have en aktiekapital på fx DKK 1.000.000, men der kan også være tale
om et mindre beløb. Indskuddet deles ligeligt af landdistrikterne og Billund Kommune. Hvert
landdistrikt skulle helst kunne levere et sted mellem DKK 25.000 og 50.000. Det ville være bedst,
hvis alle landdistrikter indbetalte enslydende beløb, men vi har uensartede evner til at levere et
indskud, så det er nok bedre at skabe en konstruktion, hvor vi efter evne alle er med.
Hejnsvig og Vorbasse har behov for saneringer og er klar til at skyde penge i et selskab.
Filskov har ikke behov for saneringer, men deltager gerne med et symbolsk beløb.
Emnet sendes til videre diskussion i de otte landdistrikter, som melder tilbage til bestyrelsen for
BLDR. Billund Kommune er interesseret i at være partner i saneringsselskab.
Vi mener at have en person, der kan udfylde direktørrollen i et saneringsselskab.
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Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Stafet for livet arrangeres for femte gang den første weekend i september.
Udviklingsplan 2018-2018 præsenteres den 29. september.
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Vandrestier og mountainbikebane indvies med projekt Sundhed for alle den 12. oktober.
Tre huse er under opførelse og et hus med tre lejeboliger er under opførelse.
Hejnsvig: Arbejder med ny struktur i skolen.
Har planlagt en vandring ved Donslund Mølle under ledelse af en naturvejleder.
Sdr. Omme: Byrådet har været på bybesigtigelse, endda i flere timer.
Naturrummet er nu under opførelse. Byen planlægger et gavlmaleri.
Skjoldbjerg-Almstok: Cykelsti anlægges måske? To arrangementer: I september
portvinssmagning og den 27. oktober et musikarrangement med Signe fra Vorbasse.
Stenderup- Krogager: Arbejder med udviklingsplan, som der pt hjemtages tilbud på.
Der arbejdes også med stiplan og med genbrugsplads, som nok placeres ved idrætscentret.
Vesterhede: Efter sommeren afholdes det første møde i nær fremtid. Vi skal nok tale om
opsætning af bord-bænke.
Vorbasse: Boligprojekt med måske 20-25 offentliggør vi i november. Vi arbejder med
ansøgninger tikl fonde, hvilket er en stor opgave.
Shelter og hundelufteplads har været udfordret af indtrængende biler, hvilket i fremtiden kan
forebygges med store sten og bomme. Midler hertil er ansøgt i borger- og idekassen.
Urup-Nollund Eg: Cykelsti Loft-Eg er indviet. En egentlig vigtigere sti fra Grindsted til Nollund er
under anlæg, men stoppet undervejs da kommunens penge slap op.
9

10

Punkter til næste dagsorden d. 26. november 2018 på Filskov Kro med julefrokost.


Genbrugspladser.



Turisme.



Tilbagemelding fra ØU / Økonomiudvalget



Bysanering.



Ansøgninger til landdistriktspuljen.

Eventuelt.
Intet fremført.
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