
Billund Landdistriktsråd (BLDR)
Tid: Mandag d. 4. april 2016, kl. 19.00-22.

Hvor: Billund Museum, Morsbølvej 102, 7200 Grindsted

Deltagere: Filskov:  Johan Andersen, Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund:  Arne Thomsen, Svend Højrup.

Skjoldbjerg-Almstok:  Mette Knudsen, Hans Peter Kristensen.

Stenderup-Krogager:  Niels Thomsen.

Sønder Omme-Bøvl:  Jørgen Svanberg

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

Vesterhede:  Henning Sejer Madsen.

Vorbasse-Fitting-Nebel:  Ole Gram, Frits Kristensen.

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte: -

Afbud: Lona Linding, Birgit Schäfer Mortensen.

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt.

2 Valg af ordstyrer.
Stillingtagen til evt. nedsættelse af udvalg som kvalificerer punkter samt 
fremtidig valg/brug af ordstyrer i forhold til dette.
Der kan fremover ad hoc uddelegeres opgaver til et udvalg, der får til op-
gave at gennemarbejde et emne, således at det hurtigere kan behandles 
på møde.
Ordstyreropgaven går herefter tilbage til formanden og ikke på omgang.

3 Orientering fra formanden.
1. Bevillingen til stien mellem Filskov og Sdr. Omme blev af den be-

handlende myndighed sendt tilbage p.g.a. uklarhed om hvorvidt 
der var et eller to tilbud på bro på ansøgningstidspunktet. Behand-
les på efterfølgende møde.

2. Formanden skriver snarest ansøgning til kommunens budget 2017 
om tilskudsstigning til lokalsamfundene fra 10.000 til 20.000 kr.

3. Ildsjæleværksted om fundraising gennemført i Filskov med 15 del-
tagere.

4. Ildsjæleværksted med ledelse af frivillige gennemført i Vorbasse 
med ca. 15 deltagere.

5. Ole Gram præsenterede Billund Kommunes oplæg til ny kultur- og 
fritidspolitik. Det er skrevet af tre politikere og personale fra admi-
nistrationen. Oplægget har samme skavanker som oplægget til 
landdistriktspolitik havde. Indholdet burde være direkte anvende-
ligt. I stedet er det flimrende bragesnak uden inspiration til aktivi-
tet eller frivilligt arbejde. Mange foreningsledere vil næppe forstå 
denne luftige tekst, der er fuld af sprogblomster. Ved at lægge be-
slutninger ud i et råd, lægger byrådet ansvaret fra sig. Oplægget 
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findes på BKs webside. Deadline for svar er den 18. april.
Lokalrådenes repræsentanter henvender sig efter eget skøn til 
lokale foreningsfolk og politikere med opfordring til at afgive 
høringssvar inden deadline.

4 Turismeprojekt.
Møde med Billund Erhvervsfremme (BE) og VisitBillund.
Line Höhrmann er fratrådt VisitBillund og er nu hos Legoland Billund 
Resort. BE har ansat en ny medarbejder til at arbejde med VisitBillund.

1. Møde om turisme finder sted den 25. maj på Vorbasse Kro. 
Nu ligger datoen fast 
(senere samme aften har BLDR også bestyrelsesmøde). 

2. Drøftelse af indhold af mødet. 
Hvad er vigtigt for BLDR i et muligt nyt turismeprojekt? 
Landsbyerne har kun iværksætteri og turisme at bygge på. BLDR er
ikke selv aktør indenfor disse områder, men vi støtter lokalrådenes 
aktiviteter. Det er ikke enbetydende med, at BLDR deltage i et ny 
turismeprojekt. 
Vi er ikke så effektive som BE, så måske skal vi slippe turismen? 
I så fald skal vi arbejde mere med videndeling mellem lokalområ-
derne og ikke påtage os mere end det ud over at vise BE, hvad lo-
kalområderne har til BEs kunder, når de har fået set Legoland, La-
landia, Billund by og måske Grindsted by.
Vi må spørge BE, hvad BE kan bruge BLDR til? – eller forventer sig 
af BLDR? Og omvendt: Hvad kan BLDR bruge BE til?
Hvis BE er for svag eller ikke anvender tilstrækkeligt med ressour-
cer til at fremme turisme i landområderne, så må det være vor 
opgave at påpege dette. Egentlig skal vor rolle indenfor turisme vel
være ret lille?
Har BE anbefalinger til vor mulige rolle i et nyt turismeprojekt, som
vi selv styrer?

3. Det største turistaktiv i lokalområderne er Bed&Breakfasts. 
Generelt har de behov for bedre skiltning. 
Kender BE dem alle? 

4. De lokale Bed&Breakfasts synes ikke at have forventninger til lo-
kalrådene (eller BLDR).

Filskov:  Haugstrupgård og Filskov Kro.

Hejnsvig-Donslund:  Bolding Apartments på Boldingvej 11, 

Skjoldbjerg-Almstok:  Brunbjerg på Almstokvej 20 og Skjoldbjerg 
Garnihotel.

Stenderup-Krogager:  Der er en B&B og den er til salg.

Sønder Omme-Bøvl:  Sønder Omme Kro.

Urup-Nollund-Eg:  Ingen B&B.

Vesterhede:  B&B på Vesterhedevej 33 – med autocamperplads.

Vorbasse-Fitting-Nebel:  Fitting Landsbyferie på Frederikshåbvej 2 og 
Vorbasse Ferielejligheder.

Til sammenligning er der i Billund følgende B&B jf. VisitBillund: 
Ankelbo på Ankelbovej 2, Billund Rooms på Godrumsvej 12, Gregers-
minde på Stilbjergvej 4b, Havrevang på Hølvej 6, Karolinelund på Gre-
nevej 11 og Lillevang 27
og i Grindsted: Hannas på Hørlycks Allé 10 og Huset Østergade 22. 

Campingpladser er der ifølge VisitBillund i Sønder Omme, Vorbasse, 
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Billund og Grindsted. Desuden findes primitive campingpladser 
Filskov, Hejnsvig og Krogager.

5 Markedsføring – fortsat.

1. Fremtidig samarbejdsstruktur med det politiske niveau og 
implementering af den ny landdistriktspolitik.
Emnet ikke diskuteret separat.

2. Nyhedsbrev. 
Adresser på foreningspolitikere blev indsamlet af Svend Højrup. 
Sekretæren indsamlede adresser på byrødder og embedsfolk. 
Formanden sendte nyhedsbrevet til pressen.
Nyhedsbrevet er blevet vel modtaget.

3. Hjemmeside. 
Vi har websiden www.bldr.dk, men den anvendes sjældent, da vi 
ikke selv forvalter den. Formanden sørger for afslutning hos hidti-
dige servicefirma. I stedet overtages redaktionen nu af sekretæ-
ren, som sørger for at der indlægges relevant, opdateret stof og 
fjernes dele, som ikke anvendes. 
Facebook bør vi også selv anvende. Men hvem og hvordan? Face-
book kan anvendes som blikfang, men volumen og dybde findes 
på websiden.

4. Andet.
BLDR er et samlende forum for lokalrådene, og BLDR markeds-
fører sig selv. BLDR henvender sig primært til byrødder, partifor-
eninger og erhvervsfolk.

6 Stier bør finansieres direkte af andre kilder i kommunen.
• Hvilket engagement har Billund Kommune i trampestier?
• Har den fx i 2015 anvendt midler til trampestier? Se publikation 

om stiplan på http://billund.dk/media/119904/stiplan.pdf
Emnet behandles på næste møde.

7 Iværksætteri i landområderne.
• Idegenerering. Innovation indsatsområde.
• Sammenhænge med turisme.

Flere idéer til efterårets ildsjælemøder søges.

8 Indstilling til årsmødet om ændring af vedtægten i forhold til eventuel 
brug af suppleanter fra de enkelte lokalområder i tilfælde af afbud fra de
valgte 2 repræsentanter.

• Formanden fremlagde forslag og vandt tilslutning til ændring af § 8
med tilføjelse af punktet 2b: 
◦ Hvert lokalråd har, i forbindelse med anbefaling af projekter til

landdistriktspuljen, 2 ikke navngivne stemmer. Afgivelsen af 
stemmer kræver fysisk tilstedeværelse på mødet.

9 Kort orientering fra Lokalrådene 
Filskov:  

• Kroen har indviet fodboldgolfbane.
• Friskolen har købt Sognegården. Kan fortsat lejes til fx privat fest. 

Finansiering søges til ombygning med henblik på indretning til SFO.
• Fællesspisning i hallen med mange deltagere.
• Lalandia Cup gennemført med mange deltagere. Drevet af af 150 

frivillige i tre dage.
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Hejnsvig-Donslund:  
• Udviklingsplanen er det aktuelle emne.

Skjoldbjerg-Almstok:  
• Ny deltager Mette Knudsen blev præsenteret.
• Tak for bevilling til legeplads, som etableres i foråret.
• Mobilitet og busforbindelser er det store emne i lokalområdet.

Stenderup-Krogager:  
• Kroen er væltet og i stedet er opført en ny 55 kvm stor såkaldt 

hovedbygning, der kan anvendes til overnatning.
Sønder Omme-Bøvl:  

• Byens Torv anlægges nu. Jordbundsforholdene er vanskelige.
Urup-Nollund-Eg:  

• Legeplads ved Nollund Forsamlingshus planlægges, og der arbejdes 
med finansiering.

• Der har været fællesspisning med ca. 50 deltagere.
Vesterhede:  

• Yousee er kommet til byen. Fællesantennen er lagt ned.
• Ved de fire indfaldsveje er opsat flagstænger.
• Skilt til hallen ønskes.
• Rygterne om en drypstenshule florerer fortsat. 

Vorbasse-Fitting-Nebel:  

• Turismeprojekt er igangsat.
• Det samme er et byfornyelsesprojekt.
• Websiden søges videreudviklet, måske med annoncefinansiering.
• Shelterprojekt fik fra LAG 50 % af det ansøgte, og søger nu midler 

fra andre kilder. 

10 Årsmødet 2016
1. Dato for årsmøde er sat til d. 11. april i Vorbasse. 

Mobilitet og stiorientering. 
Mona Hvid, Landliv a/s er hovedindlægsholder under titlen 
Transport på landet.

2. Vedtægtsændring. Se punkt 8 ovenfor.
3. Annonce er ude i lokalpressen og på hjemmesiden.
4. Andet. Nej.

11 Godkendelse af mødedatoer for næste periode.

Mødeplanens datoer placeres i forhold til landdistriktsudvalgets møder,
så vi får mulighed for at udtale os rettidigt om projektsager.
Mødeplan:

1. Årsmøde d. 11. april, Vorbasse Fritidscenter.
2. Onsdag den 25. maj 2016 på Sønder Omme Kro.
3. Torsdag 25. august 2016. I Urup, hvis ledig plads.
4. Tirsdag 22. november 2016. Sønder Omme Kro.
5. Ekstramøder efter behov.

12 Dagsordenspunkter for de næste møder.
1. Ønske om kommunal fundraiser.
2. Har alle adgang til bredbånd?

Hvis ikke, hvilken udviklingsplan foreligger der så?
3. Innovation og iværksætteri.
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4. Turisme.
5. Stier.
6. Webside.

13 Eventuelt.
• I kassen har vi 74.000 DKK .

På turismekontoen er der 36.000 DKK.

Referent: Holger Villumsen
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