Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk
Tid

Mandag d. 26. august 2019, kl. 19-22.

Sted

Stenderup-Krogager Idrætscenter Østervangsvej 1E, Krogager, 7200 Grindsted.

Deltagere

Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg
Skjoldbjerg-Almstok: Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse
Sønder Omme-Bøvl: Eva-Lene Nielsen
Urup-Nollund-Eg: Laila Toudal, Uffe B. Jensen
Vesterhede: Jørgen Johansen
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Juul Gram

Afbud

Hans Peter Kristiansen, Mette Knudsen, Jørgen Svanberg, Torben Jensen og
Susanne Jensen

Fraværende

Frits Kristensen

Referent

Holger Villumsen

REFERAT
1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
•
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Orientering fra formanden.
•

3

Godkendt.

Intet.

Stillingtagen til ansøgninger til Landdistriktspuljen.
Der er cirka 125.000 DKK til rådighed for uddeling.
1. Sdr. Omme E-sport v/ Henrik Vesterby ansøgte om 114.800 DKK til etablering med egne
computere i foreningens lejede lokale i Hovedgade 2.
BLDR: Anbefales ikke. Ansøger har ikke søgt anbefaling hos Landsbyrådet i Sønder Omme,
hvilket jævnfør retningslinjerne er et krav, men derimod hos Sønder Omme Borger- og
Erhvervsforening. Ansøgningen anbefales sendt retur til ansøger med opfordring til videre
bearbejdning – hvilket også er holdningen i lokalrådet, dvs. Landsbyrådet i Sønder Omme.
Noter fra debatten: Projektet er uklart beskrevet. Redegørelsen for den årlige driftsøkonomi er ligeledes uklar. Som del af egenfinansieringen indgår et bemærkelsesværdigt
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højt antal frivilligtimer. E-sport bør kunne rummes i hallen, ejet af Billund Kommune, som
for nylig har godkendt Sdr. Omme E-sport som folkeoplysende forening.
2. Nollund Urup Eg Lokalråd v/ Uffe Jensen ansøgte om 19.999 DKK til legetårn, der opstilles
ved Urup Forsamlingshus.
BLDR: Bevilges (det ansøgte beløb er under 20.000 DKK).
Der er således cirka 95.000 DKK til rådighed ved årets sidste behandling af ansøgninger.
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Turismeprojektet.
Vi er i færd med at etablere et projekt for udvikling af turisme i vore otte landdistrikter.
1. Firmaskifte – konsulent Henrik Willadsen flytter og forlader firmaet Pro-Vins, om han har
været parthaver i. Han fortsætter i sit eget firma HW Udvikling. BLDR lader sit turismeprojekt følge Henrik Willadsen.
2. Den 17. september kl. 19.00 afholder BLDR i Filskov møde med konsulent Henrik
Willadsen. Hvert lokalråd kan sende tre deltagere.
Formanden udsender nærmere indbydelse til lokalrådene.
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Evaluering af møde med Økonomiudvalget.
1. God stemning, god tone.
2. Stillingtagen til eventuel fremtidig egenadministration af hele landdistriktspuljen.
Fx fra nytår 2020 eller 2021.
Hvem har ansvar for modtagelse, håndtering, kvalitetssikring (dvs. sparring til sikring af
overholdelse af jura) og ikke mindst politisk ansvar for bevillinger?
Der udtruktes entydigt stemning for, at BLDR påtager sig et ansvar men samtidig også
ønske om, at Billund Kommune fortsat spiller en aktiv rolle til sikring af, at det politiske
ansvar tydeligt ligger hos politikerne, og hvordan gøres det så? Det kunne fx ske ved, at
rådhuset modtager ansøgninger og giver dem et juridisk tjek før videresendelse til BLDR,
som afslutter sagsbehandling og træffer beslutning om bevilling eller afslag.
Et hurtigt arbejdende landdistriktspuljeudvalg fremlægger et forslag for næste møde i
BLDR – med deltagelse af Ole Gram, Johan Andersen og Holger Villumsen – der straks
aftalte møde onsdag den 4. september, kl. 15.00 i Vorbasse.
3. Cykelstier er nu kommet højere op på politikernes dagsorden.
Åstedsforretning er netop afholdt i Stenderup-Krogager. Desuden er planlagt stier i
Grindsted-Hejnsvig 2019-2020 og Filskov-Sønder Omme 2020-2021.
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Bysanering. Orientering om bysaneringsbilaget, v/ Ole Gram
1. Status er, at spørgsmålet om politikernes engagement forelægges Økonomiudvalget på
dets førstkommende møde.
2. Om etablering af bestyrelse: Medlemmer i projekt og eller bestyrelse kan være andre end
personer i BLDRs bestyrelse.
3. Oplæg kvalificeres af et hurtigt arbejdende udvalg, som fremlægger et forslag for næste
møde i BLDR – med deltagelse af Ole Gram, Ove Møberg og Holger Villumsen – der straks
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aftalte møde onsdag den 11. september, kl. 15.00 i Filskov.
7

VisitBillund. v/ formanden
•
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Status er, at der ikke er opnået kontakt med Billund Erhvervsfremme, som driver
VisitBillund men ikke reagerer på kontaktforsøg. Der er med andre ord intet nyt at berette
om VisitBillund i forhold til turisme i landdistrikterne.

Inspirationstur til Rødding, Salling den 12. oktober 2019
1. Transport fælles i minibus fra Filskov. Privatbiler kan stilles ved Filskov Skole.
2. Program med afgang kl. 8.00 og hjemkomst kl. 17-½18.
3. Tilmelding til formanden, som udsender nærmere program med praktiske deltaljer..
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Orientering fra lokalområderne.
Filskov: Mountainbikebane indvies 21/9. Droneoptagelse af vore stier foretaget af kommunen.
Kontaktudvalget har på seneste møde diskuteret frivilligsituationen. Det viste sig, at
gennemsnitsalderen er faldet betydeligt efter sidste års vedtagelse af en ny udviklingsplan,
hvor vi netop fokuserede på åbning og adgang for unge. Erfaringen er derfor, at løbende
italesættelse af generationssagen er nyttig. – De øvrige lokalråd viste stor interesse for
Filskovs erfaringer, hvilket førete til aftale om fremlæggelse af et mere struktureret oplæg
på næste møde.
Hejnsvig: Har gode erfaringer med rundtursdage for interesserede og i samarbejde med Billund
Kommune. Metoden er at vise frem, fortælle og italesætte lokalområdet. Stor tilslutning
med 50-60 deltagere.
Flere byggegrunde er på vej efter kommunal lydhørhed for fremført ønske.
Sdr. Omme: Fire nye huse er under opførelse. Nyt gavlmaleri færdiggjort netop i dag.
Naturture lykkes ikke helt godt nok.
Ny formand for Sønder Omme Borger- og Erhvervsforening, ung tilflytter.
Det ny torv skal have rettet fejl ved hældning og springvand.
Skjoldbjerg-Almstok: Stenderup- Krogager: 18/9 afholdes borgermøde som led i arbejde med ny udviklingsplan.
Cykelsti omsider på vej.
Fejlkonstruktion af vejkryds i Stenderup er udbedret, og nu skal vi så til at lære at benytte
fodgængerfelt igen.
Netop i dag er igen sket en færdselsulykke på Tingvejen, hvor for mange kører op i
hinanden. Politi og Vejdirektoratet har ikke vist interesse for problemerne og har ikke
foretaget undersøgelser på stedet. Måske skal buslommen ændres.
Urup-Nollund Eg: Satser på små aktiviteter efter devisen først samvær, så større tanker om
udvikling. Har omdelt en flyer om aktiviteter med fx spis-sammen, hvortil der er 48
tilmeldte under overskriften Kend-din-nabo – hvilket er relevant i vort store men tyndt
befolkede område. Vi vil gerne have en udviklingsplan, hvor forsamlingshuset skal spille en
central rolle. Vi påtænker et arrangement med både borgermøde for voksne og samtidig
pasning af børn, måske levende musik. Vi leder efter den rigtige måde at sætte i gang på.
Vesterhede: Sportsfest er afholdt. Ny bænk opsat.
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Vorbasse: I byfornyelsesprojektet er vi klar til at komme i gang. Fremvisning for medlemmer af
byrådet.
Til landsbyprojektet er dannet en ny forening med navnet Vorbasse Udviklingsråd. Kilden vil
blive udgravet med henblik på iværksætterprojekt, som Kongernes Jelling viser interesse
for. Borgerne vil gerne opleve historien på det sted, hvor den udspillede sig.
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Punkter til dagsorden på næste møde den 26. november 2019 i Hejnsvig.
•

Frivillige og frivillighed, en kontinuerlig opgave.

•

Bysanering.

•

Evaluering af inspirationstur til Rødding, Salling.

•

VisitBillund.

•

Evaluering af møde om turismeprojekt.

•

Projektansøgninger til landdistriktspuljen.

•

Oplæg til ændring af landdistriktspuljen.

•

Oplægsholder til årsmøde i april 2020.

Stillingtagen til eventuel fælles henvendelse til Billund Kommune vedrørende samarbejde om
genbrugspladserne i Filskov, Sønder Omme og Vorbasse.
Punktet behandledes af deltagere fra Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse efter punktet eventuelt.
1. Kort redegørelse om den lokale oplevelse af samarbejdet.
Filskov har generelt dårlige erfaringer fra samarbejdet med BK. Der mangler fx poser,
skovl og kost er låst inde , de kommunalt ansatte vil ikke vende eller flytte containere,
hvilket alt i alt ses som generel modvilje fra kommunens side. Borgernes sortering har
ikke været som kommunen krævede det, men den er blevet bedre. Der savnes
imødekommenhed og dialog med lederen af kommunens genbrugspladser, Peter Skov.
Vorbasse oplever lige som Filskov, at kommunens chauffører ikke har fået ekstra tid til at
betjene de tre genbrugspladser med frivilligt lokalt personale, og at de derfor opleves
som modvillige. Derudover oplyste både Sønder Omme og Vorbasse, at der ikke haves
aktuel viden fra deres ansvarlige frivillige. Har ikke hørt lignende deltaljeret utilfredshed,
så det aftaltes, at Sønder Omme og Vorbasse undersøger forholdene nærmere i deres
sogne og melder tilbage til Filskov v/ formanden.
2. Eventuel fælles henvendelse til kommunen: Formanden undersøger, om der er grundlag
for en fælles henvendelse fra de de tre lokalområder med genbrugspladser drevet af
frivillige efter kommunale retningslinjer.
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Eventuelt.
•

Intet.
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