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Tid Torsdag d. 20. februar 2020, kl. 19-22. 

Sted Filskov Kro.

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristiansen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg

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

Vesterhede: Susanne Jensen

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Juul Gram

Afbud Mette Knudsen, Torben Jensen

Fraværende Jørgen Johansen, Frits S. Kristensen, Eva-Lene Nielsen

Indbudt Kristian Hansen, Vorbasse.

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
• Godkendt.

2 Orientering fra formanden.
• Intet noteret her, men under de følgende punkter på dagsordenen.

3 Stillingtagen til ansøgninger, Landdistriktspuljen.
• Ingen ansøgninger indkommet.
• Oplysningen er modtaget fra Signe Grønnegård Christiansen, leder af byrådssekretariatet.

Billund Kommune har siden vedtagelsen af budget 2020 ikke en landdistriktskonsulent. 
• Til kommende runderer der ansøgninger på vej fra landdistrikterne.

4 Turismeprojektet.

1. Præsentation af projektet, v/ Henrik Willadsen – lod sig ikke gennemføre, da 
udviklingskonsulenten havde meldt afbud til aftenens møde.
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2. Hvem tager med til mødet med Billund Kommune d. 27. februar kl. 13.30, Rådhuset?
Johan Andersen, Ole Gram og Ove Møberg.

3. Hvordan griber vi det videre forløb an?
Fra Henrik Willadsen modtager vi oplæg inden møde med embedsmænd fra Billund 
Kommune 27-02-2020.
Projektet præsenteres på årsmødet 21-04-2020 af konsulent Henrik Willadsen.

4. Andet.
Nej. Vi afventer oplægget.

5 Årsmøde tirsdag den 21. april 2020 i Skjoldbjerg Medborgerhus.

1. Udviklingskonsulent Henrik Willadsen er oplægsholder om vort projekt for 
turismeudvikling.

2. Annoncering varetages af formanden, der også skriver pressemeddelelse.

3. Indbydelse til politikerne varetages af sekretæren, der også lægger info på www.bldr.dk.

4. Andet.
Lokaldistrikterne beretter om resultater og planer – i det omfang, der er tid til det.

6 Bysanering. 
• I dette punkt på dagsordenen deltog Kristian Hansen, Vorbasse, specialist i boligøkonomi. 

• Orientering fra møde 05-02-2020 med kommunaldirektør Ole Bladt Hansen. 
Bysanering i landdistrikterne var på Økonomiudvalgets dagsorden 10-12-2020. 
Modellen til forbedring af boligstandarden i landdistrikterne blev ændret efter oplæg fra 
BLDR. Modellen fastsætter krav for hvilke ejendomme, der kan indberettes til 
prioriteringslisten over nedrivningsmodne huse samt hvordan husene skal prioriteres. 
Oplægget blev imødekommet, men med ændringer efter anbefaling fra administrationen:
Pkt. 1: Det overordnede mål er på en gang at forbedre boligstandarden og (tilføjelse:) at 
løfte det æstetiske niveau gennem sanering og nedrivning af ejendomme.
Vedr. pkt. 2.1. afvistes vort forslag om at lade huse, der pludselig sættes til salg, sprænge 
prioriteringslisten. Teksten er derfor: Ejendomme, der allerede er på prioriteringslisten, 
som pludselig sættes til salg, kan fremrykkes på prioriteringslisten.
Under pkt. 3 tilføjedes: BK beregner et honorar på 600 DKK pr time for eget arbejde i 
projekter, der realiseres. Der forventes anvendt 25-45 timer pr sag (= 15.000-27.000 DKK).

• BLDRs konklusion: Landdistrikterne må derfor løbende sikre opdatering af listen. 

• Erfaringerne fra andre kommuner viser, at ejere gerne vil have deres huse på 
prioriteringslisten, og at de endda på eget initiativ henvender sig med ønske herom. 
Men der kan også være husejere med andre holdninger. Vi ønsker derfor klarhed over, 
om vi eller nogen anden borger uden dialog med en ejendomsejer, eller med dennes 
samtykke, kan sætte en ejendom på prioriteringslisten? Vi vil også gerne vide, om en 
eventuel utilfreds ejer selvstændigt kan tage sit hus af listen? 

• Arbejdsgruppe nedsættes til arbejde med bysanering.
Medlemmer udvælges efter faglige kvalifikationer og ikke med henblik på at sikre plads til
et bestemt antal medlemmer eller lokalråd.
Foreløbig liste:

◦ Kristian Hansen, Vorbasse, specialist i boligøkonomi.
Kontakt: karenogkristian@gmail.com og 2850 1950 (!kun sms!).

◦ Ole Gram, Vorbasse. Kontaktperson.
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◦ Stenderup-Krogager eller alternativt Hejnsvig spørger en byggekyndig.

◦ Fra Sønder Omme forventes et medlem, sagkundskab ikke specificeret.

• Arbejdsgruppen er afhængig af, at lokalrådende leverer data om huse med potentiale for 
sanering eller nedrivning.
Ole Gram modtager fra dags dato indberetninger fra de landdistrikterne. 

• I øvrigt fremgår følgende af Økonomiudvalgets møde om sanering (sag 17/18344, fra 
mødet 10-12-2019): Endeligt ønsker administrationen også at udskifte 
’landdistriktskonsulenten’ med en ’fast kontaktperson i administrationen’.

7 VisitBillund.

• Omsider er det lykkedes at opnå kontakt og dialog med VisitBillund om infoskærme.

• Tre skærme er fortsat i drift, nemlig i Hejnsvig, Sønder Omme og Filskov. De øvrige er 
nedtaget af forskellige grunde, hvor af én var utilfredsstillende opdatering af indhold.
Hejnsvig har desuden deres egen lokalløsning med skærme i Brugsen og hallen, men de er
ikke alment synlige andre steder på internet.

• De aktive skærme drevet af VisitBillund er sikret drift til udgangen af 2020.
Derefter kommer VisitBillund (dvs. Billund Erhvervsfremme) med et andet tilbud, som der
pt. intet foreligger om.

• BLDR må derfor afklare egne ønsker. Vil vi fx 

◦ udbygge vort eget alternativ med turistdata? Det kan ske på den nuværende bldr.dk, 
hvor VisitBillund efter eget valg kan hente information. Ad denne vej har BLDR større 
indflydelse på opdatering af indhold. Navnlig hvis VisitBillund linker til bldr.dk.

◦ Afvente et nyudviklet skærmtilbud fra VisitBillund?

8 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen.

• Orientering fra mødet 05-02-2020 med kommunaldirektør Ole Bladt Hansen.

• Spørgsmålet om vidtgående overførelse af administration fra rådhuset til BLDR rummer 
teoretisk set en risiko for fejl i sagsbehandlingen, da BLDR ikke råder over juridisk 
ekspertise. Den risiko er kommunaldirektøren villig til at tage, i det han mener, at den af 
rådhuset ønskede fremgangsmåde ”er den vej udviklingen går”. 

• Spørgsmålet er derfor, hvordan BLDR kan bedrive administration. 
To fremgangsmåder diskuteredes:

a) BLDR modtager 1-2 gange årligt hele puljens beløb til egen bankkonto og varetager 
igennem ansøgningsrunderne selv hele sagsgangen i alle dens led, herunder 
udbetaling til de bevilgede projekter.

a) BLDR varetager hele sagsgangen igennem ansøgningsrunderne, men selve 
udbetalingen til de bevilgede projekter sker fra rådhuset efter anmodning fra BLDR.

• Til administration hører også modtagelse af ansøgninger. 
Skal denne funktion varetages af rådhuset eller af fx BLDRs formand?
Hvem undersøger, om den enkelte ansøgning er belastet af mangler, der bør udbedres før
forelæggelse for BLDR – her kunne fx være tale om at søge juridisk afklaring om 
tvivlsspørgsmål eller blot påpegning af åbenlyse mangler? 
Eller sker sagsbehandlingen alene på BLDRs bestyrelsesmøder?

• Samtidig skal Økonomiudvalget beslutte en feedbackstruktur, som orienterer udvalget 
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om, hvorvidt puljen administreres efter de politisk vedtagne kriterier. 
Det kunne fx ske halvårligt jf. BK sag 19/19683.

9 Billund Kommunes legepladspuljer 2020.

• Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 1918 en handleplan for etablering af nye legepladser, 
men løb derpå ind i praktiske og økonomiske udfordringer. 
BKs landskabsarkitekt Thomas Andersen oplyste 05-02-2020 til BLDRs formand, at Teknik-
og Miljøudvalget 21-01-2020 vedtog et nyt projekt til gennemførelse. Der er budgetteret 
aktivitet i årene frem til 2024 (sag 19/18072).

• Der etableres én ny legeplads i hvert udvalgt lokalsamfund og nedlægges samtidig et 
antal, som varierer efter lokale forhold. 

• I indeværende år 2020 arbejder kommunen i 
Vesterhede (forår, rammebeløb 500.000 DKK), 
Filskov (sommer 2020, rammebeløb 1 mill. DKK) og 
Stenderup (efterår, rammebeløb 1 mill. DKK).

• Efter gennemførelse af disse projekter gennemføres en evaluering før projektet 
fortsætter i de øvrige dele af kommunen, herunder de to centerbyer som nok får mere 
end én legeplads.

• Kommentarer:

1. Vesterhede: 
Dialog er allerede indledt med BK. Vi har et trafiksikkerhedsproblem ved den 
eksisterende legeplads og ønsker flytning til hallen eller stadion, hvilket Thomas 
Andersen synes velvilligt stemt overfor. Ingen legeplads skal nedlægges.
Vi har en række frivillige, som gerne vil indrages i den konkrete udførelse af opgaven, 
men vi må intet praktisk foretage os. BK udfører opgaven.

2. Filskov: 
Én legeplads skal udskiftes i anlægget.
Det kommunale initiativ kommer på det helt rigtige tidspunkt, da vi netop har 
planlagt et lignende initiativ jævnfør vor udviklingsplan.

3. Stenderup: 
Har ikke modtaget henvendelse fra rådhuset endnu.
Jf. den kommunale sag skal der nedlægges to legepladser og indrettes én.

4. Nogle landsbyer har med en stor lokal praktisk og økonomisk indsats selv indrettet 
legeplads. De føler sig pt. lidt … øv, snydt.

5. BK arbejder med én legeplads på hver lokalitet, hvilket imidlertid er utilstrækkeligt 
visse steder.

6. De øvrige landdistrikter bør forberede sig på henvendelse fra BK og efter behov tage 
kontakt til BK med henblik på dialog om planlægning.

10 Mødedatoer i 2020.
• Tirsdag 21. april 2020, Skjoldbjerg Medborgerhus – Årsmøde.
• Tirsdag 26. maj 2020, Sønder Omme.
• Mandag 24. august, Vorbasse.
• Tirsdag 24. november 2020, Filskov Kro.
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11 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Ny legeplads på vej i anlægget på både lokalt og kommunalt initiativ. 
Afledt af projektet for anlæggelse af fire kløverstier skal formanden nu med Nordea ud i andre 
af landets lokalsamfund for at berette om erfaringerne. 
Friplejehjemmet forhandler pt med BK om priser, og det er ikke nemt, da friplejehjemmet 
afventer en landsdækkende afgørelse eller lovændring. 
En lokalplan er vedtaget for 12 nye rækkehusboliger mellem Slåenvej og Banevej. 
Filskovs nye stier for mountainbikere og vandrere tiltrækker brugere udefra, som efterspørger 
bænke at sidde ved for at holde pause eller under indtagelse af måltider. 

Hejnsvig: Før jul afholdtes et borgermøde med 130 deltagere, herunder 9 politikere. Det største 
spørgsmål var byggegrunde, målgruppe og placering.

Sdr. Omme: På Grindstedvej har vi i nogen tid haft et udbrændt hus stående, men det er nu 
omsider fjernet. På lystfiskerområdet har vi fået afslag på ansøgning om opsætning af lys.

Skjoldbjerg-Almstok: Medborgerhuset er blevet opdateret med nye vinduer, isolering og 
energistyring af vinduer. I det aktuelle projekt mangler vi nu kun udskiftning af gardiner. 
Senere skal vi se på gulve, mm.

Stenderup-Krogager: Der sker omsider rigtig meget hos os nu, hvor en række projekter 
gennemføres. I gadebilledet har vi derfor mange gule entreprenørmaskiner, hvilket vi har 
ventet på længe. Fx anlægges sti ved Refshøjvej. 
Ved søen er vi stødt ind i akavet problem: BK har tidligere overdraget søområdet til 
lokalområdet, men nu har BK pludselig givet det til Billund Vand, som var uvidende om den 
kommunale gave. Vandselskabet har forstået problemstillingen og synes indstillet på 
kompensation, så måske får vi lys ved den ny sø. 
Udviklingsplanen foreligger nu, og nogle arbejdsgrupper er allerede i gang med deres opgave. 
Efter de mange færdselsulykker på Tingvejen har vi haft møde med Vejdirektoratet, men 
desværre med nedslående resultat. Direktoratet forholder sig kun til politiets statistik, hvor 
kun 4 ulykker er registreret. Skadestuerne indberetter ikke til politiet, og private gør kun, når 
de finder det uomgængeligt nødvendigt. Med en så lille statistik kan Vejdirektoratet ikke 
anbefale etablering af en venstresvingsbane, da den er bekostelig, 10 millioner kroner. 

Urup-Nollund-Eg: Til legepladsen fik vi for nogen tid siden et nyt legetårn, hvortil der desuden 
krævedes underlag af specialsand. Det er nu ordnet med finansiering fra Borger- og Idékassen.

Vesterhede: Projekt flytning af legeplads er iværksat. 
Har fra BKs borger og idékasse modtaget midler til opstilling af et bord-bænke-sæt, som er 
opstillet ved ny cykelrasteplads ud for kirken under overskriften ”Vesterhede, et stop værd”, 
da her er mange gennemkørende cyklister. 
Vesterhede har få, men effektive frivillige til løsning af praktiske opgaver.

Vorbasse: Kunstprojektet er iværksat. 
Boligprojektet er iværksat, men pludselig er BK blevet træg, hvilket antagelig skyldes 
(unødvendige) bekymringer i forhold til for rigelig mængde af boliger i kommunen. 
Turismeinitiativet Meet the Danes gennemføres igen 2020, selv om det ikke var noget 
bragende succes i 2019, hvor det var første år. 
I kildevandsprojektet er bestyrelsen etableret og den overvejer nu, hvor meget, der kan 
kommercialiseres. 
Vi har også vore vanskeligheder med Vejdirektoratet, der er modvillig overfor flytning af en 
udkørsel til hovedgaden.
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12 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Frivillige og frivillighed, en kontinuerlig opgave.
• Turismeprojekt.
• Bysanering.
• Ansøgninger til landdistriktspuljen.
• Info-skærme.

13 Eventuelt.
• BLDRs økonomi. 

Til årsregnskabet mangler kassereren materiale fra flere landdistrikter. 
Ønskes modtaget snarest.
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