
Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk

Tid Torsdag d. 24. januar 2019, kl. 19-22. 

Sted Sønder Omme Kro

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen 
Hejnsvig-Donslund: Torben Jensen
Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristiansen, Mette Knudsen
Stenderup-Krogager: - -
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg
Urup-Nollund-Eg: Laila Toudal
Vesterhede: - - 
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram

Afbud Ove Møberg, Leif Kruse, Lona Linding, Eva-Lene Nielsen, Uffe B. Jensen, 
Arne Hendrichsen, Ove Iversen, .
Fraværende uden afbud: Frits S. Kristensen.

Særligt indbudte Ny bosætningskoordinator, Marianne Thomsen

Referent

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Se også punkt 3, punkt 1.

2 Præsentation af ny bosætningskoordinator, Marianne Thomsen.

Bosat i Billund, opvokset i Vandel. Har været ansat i Billund Kommune gennem flere år.

Marianne modtager gerne invitationer til de otte landdistrikter med henblik på introduktion til 
området, dets forhold og dialog om udviklingsmuligheder.

3 Orientering fra formanden.

1. Landdistriktspuljen.

a) I forhold til brev af 1. dec. 2018 til Økonomiudvalget, Billund Kommune: 

Hejnsvig lokalråd har korrekt gjort opmærksom på, at BLDR på sit sidste møde kun 
vedtog ordlyden: ”Større vedligeholdsprojekter af vital betydning for lokalsamfundets
fortsatte mulighed for udvikling”.
Det andet forslag, som fremsattes i brevet, er kommunens forslag og ikke BLDRs. 
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Formanden beklager fejlen.

Sagens kerne er landdistriktets forslag til ændringer af landdistriktspuljen.

b) De enkelte landdistrikters driftstilskud, der konteres under drift og ikke under 
landdistriktspuljen, forhøjes fra 20.000 DKK årligt til følgende differentierede beløb 
med virkning fra 2019. Konteres under drift, ikke landdistriktspuljen:

▪ Filskov: 35.000 DKK.

▪ Hejnsvig-Donslund: 45.000 DKK.

▪ Skjoldbjerg-Almstok: 25.000 DKK.

▪ Stenderup-Krogager: 35.000 DKK.

▪ SønderOmme-Bøvl: 45.000 DKK.

▪ Nollund-Urup-Eg: 25.000 DKK.

▪ Vesterhede: 25.000 DKK.

▪ Vorbasse: 45.000 DKK.

c) Puljen til mindre projekter vil fortsat være 100.000 DKK, men maksimalbeløbet til de 
enkelte projekter hæves fra 15.000 til 20.000 DKK.

d) Kriterierne for tildeling ændres med virkning fra 2019 således, at større projekter for 
anlæg og vedligehold får mulighed for at søge midler fra landdistriktspuljen. 
Dette gælder dog kun i Nollund-Urup-Eg, Skjoldbjerg-Almstok og Vesterhede samt 
delområderne Donslund og Bøvl.

e) Formanden tjekker, at Skjoldbjergs ansøgning behandles ved næste behandling af 
ansøgninger – uden genfremsendelse. 

Note tilføjet efter møde: 
Af ØUs referat under indstillingens punkt 5 fremgår denne tekst: 
Energioptimering og forbedring af indeklimaet i Skjoldbjerg Medborgerhus indstilles 
til behandling i februar ansøgningsrunden. Og under Beslutning Økonomiudvalget 11-
12-2018: Godkendt.

2. Stiplan i høring: 

Teknik- og Miljøudvalget traf beslutning om stiplan den 4. december 2019, hvorefter 
Billund Kommunes administration skulle sende planen i høring hos landdistriktsrådet. 
Trods rykkere glemte kommunen imidlertid at sende planen til os. Omsider modtog vi 
planen den 21. januar 2019. Høringssvar skal være afgivet senest den 22. februar.

Signe Grønnegård Christiansen, leder af byrådssekretariatet, opfordrer os til foreslå flere 
stier end de allerede registrerede forslag.

BLDR kan ikke behandle planforslaget fyldestgørende som en del af aftenens dagsorden, 
og vi har ikke et nyt ordinært bestyrelsesmøde inden deadline den 22. februar. 

Formanden indkalder derfor interesserede til ekstraordinært møde i personalerummet på
Filskov Friskole onsdag den 20. februar kl. 16.30-17.30. 

Imidlertid gennemgik mødet kortfattet det modtagne materiale, der på meget små kort 
viser 16 stiforløb på dobbeltrettede asfaltstier og 3 stier på løst materiale:

01 Billund, (langs sydlige del af) Engdraget (til Grenevej, syd om Billund by), 750.000 DKK. 
Intern vej i centerby.

02 Billund, Løvlundvej (fra Billund by til Grene kirke), 875.500 DKK.
Intern vej i centerby.
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03 Billund, Havremarken (til Østerbyvej, øst for Billund), 1.350.000 DKK.
Intern vej i centerby.

04 Billund, Koldingvej (fra ønsket sti ved Grenevej til sti ved Almstokvej), 2.780.000 DKK.
Muliggør cykelvej til Skjoldbjerg og Vorbasse.

05 Grindsted, Tingvejen ved Lindegården, 955.000 DKK.
Intern vej i centerby.

06 Grindsted, (fra Lynghallen til) Søndre Ringvej (og Tingvejen), 1.200.000 DKK.
Muliggør cykelsti ad Vesterhedevej til Vesterhede.

07 Sønder Omme, Omme Landevej, 4.300.000 DKK. 
Opgraderer sti af stenmel til asfalt.

08 Filskov, Omme Landevej, 1.500.000 DKK.
The missing link. Forbinder asfaltsti fra Filskov med stenmelssti fra Sønder Omme.

09 Filskov, Amtsvejen (fra byen til rundkørslen), 700.000 DKK.
Muliggør sikker skolevej langs Brunbjergvej og cykelvej Filskov-Billund.

10 Filskov, Bredsten Landevej (øst for rundkørsel), stenmel 230.000 DKK.
Muliggør færdsel på stenmel til fods og på cykel fra kroen til fiskesø.
Er samtidig begyndelsen til sti i Langelund, Vejle (er på Vejle Kommunes ønskeliste).

11 Hejnsvig, jernbanetracé, 2.200.000 DKK.
Forlænger asfalteret sti fra Grindsted på jernbanetracé på strækningen fra Boldingvej 
til Katrinebjergvej. 
Asfalterer grusvejen Katrinebjergvej (den sydligste del af jernbanetracéet gøres ikke til 
sti), hvorved der vil være asfalt på hele ruten Grindsted-Hejnsvig.

12 Hejnsvig, Bredgade, stenmel 100.000 DKK.
Længde 200 meter, formål ses ikke begrundet.

13 Stenderup-Krogager, Egebjerg Landevej 1, 4.400.000 DKK.
Tre-delt projekt, vestligste del: Delstrækningen fra Krogager til Vesterhede.

14 Hejnsvig, Egebjerg Landevej 2, 3.800.000 DKK.
Tre-delt projekt, midterste del: Delstrækningen fra Vesterhede til Ribe Landevej.

15 Hejnsvig, Kirkevej ved Hejnsvig, 1.215.000 DKK.
Tre-delt projekt, østligste del: Delstrækningen fra Ribe Landevej til Hejnsvig by.

16 Skjoldbjerg-Almstok-Billund, Almstokvej, 3.080.000 DKK.
Forbinder Skjoldbjerg med forslag 04 Koldingvej til Billund.

17 Vorbasse, Slaugvej, stenmel 500.000 DKK.
Forbinder Vorbasse by med en spejderhytte.

18 Vorbasse, Statsvej 469 Nørrebyvej/Kolding Ldv., (Vorbasse-Hejnsvig), 5.600.000 DKK.
Sydligste del af jernbanetracéet fra Vorbasse gennem Fromsejer Plantage til 
sognevejen Gilbjergvej, hvor ad kan cykles videre til Hejnsvig og Gyttegård.

19 Billund, Grenevej fra Engdraget til Koldingvej, 3.900.000 DKK.
Intern vej i centerby.

De nævnte forslag har Billund Kommune ikke modtaget fra BLDR, men fra lokale borgere.

Har BLDR egne forslag til supplement af ovenstående liste?

Billund Kommunes webside indeholder tilsyneladende ikke et teknisk kort med visning af 
eksisterende stier, hvilket ville have været nyttigt i planlægningen. Et sådant kort 
fremskaffes til brug under mødet den 20. februar 2019.

 3



3. Økonomiudvalgets beslutninger vedr.:

a) Ændring af ordlyd, landdistriktspolitikken.

Ja, teksten er ændret. 
Se underpunkt 1.d. – ovenfor.

b) Model for fordeling af driftstilskuddene til lokalsamfundene.

Ny model er vedtaget. 
Se underpunkt 1.b. – ovenfor.

c) Sammensætning af landdistriktspuljen i forhold til bevilling af mindre projekter.

Ja, teksten er ændret. 
Se underpunkt 1.c. – ovenfor.

4. Genbrugspladserne: Møde planlagt til den 22. januar blev aflyst af kommunen, der havde 
glemt os. Ny mødeaftale afventes. 

– \\\ Efter BLDRs møde er datoen 19. marts aftalt. Nærmere tidspunkt afventes.

5. Ny landdistriktskoordinator tiltræder den 1. februar. Navnet er Karen Louise Schmidt. 
BLDR har heller ikke denne gang været involveret i ansættelsesproceduren trods aftale 
om medvirken med Billund Kommune. Det er en stilling, hvor unge uprøvede placeres, og 
de søger ofte hurtigt videre. Vi håber endnu en gang på stabilitet.

6. BLDRs formand og næstformand møder kommunaldirektøren den 7. februar om emnet 
nedrivning.

4 Lejeboliger på landet.

Bilag rundsendt til BLDR – modtaget fra Preben Boye Jørgensen, projektleder ”Tilflytterboliger” og
Martin Carstensen, chef for politik og kommunikation i Balance Danmark (tidligere: Danmark på 
Vippen). 

Skal vi sige ja til et opklarende møde med ovennævnte ?

Ja – hvorfor ikke benytte årsmødet i april ?

Formanden undersøger muligheden.

5 Turisme.

Hvad gør vi i forhold til ØUs svar af 12. juni 2018?

Fra referat af BLDRs møder den 26. november (pkt. 5) og 28. august 2018: 
”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.” Se også oplæg fra Holger Villumsen.

Vi afventer dialog med den ny landdistriktskoordinator, som tiltræder om kort tid.
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6 Genbrugspladserne – evaluering, hvis aktuelt.

Evalueringsmøde med Billund Kommunes ØU skulle være afholdt tirsdag d. 22. januar, kl. 19-
20.30, men aftalen blev glemt og mødet derfor ikke hverken planlagt eller arrangeret af 
forvaltningen. 

Hvilke ting vil vi gerne have på dagsordenen i BLDR?

1. Videoovervågning.
Er allerede under opsætning.
Har da også allerede sat en stopper for håndværksmestres benyttelse af pladserne – uden
betaling, som er pligtig.

2. Tegl- og murstenscontainere er fjernet, da de ikke kun blev benyttet til tegl og mursten.

3. Projekt for en plads i Stenderup som i Filskov, Sønder Omme og Vorbasse er indtil videre 
stillet i bero.

4. Overførsel af model fra storby til landområde – er mislykket. 
Århusfirmaet World Perfect havde formentlig meget begrænset viden om forhold og 
behov i landsbyer – hvilket fremgår af, at pladserne er indrettet efter forhold i en storby. 
Vi ser fx ikke genbrugspladsen som et socialt mødested, men som et sted hvor borgerne 
kan aflevere alle typer materialer til genbrug eller deponi.

5. Underdimensionering af enkelte affaldsgrupper. 
Det gælder pap, småt brændbart, el-artikler, møbler, med flere.

6. Frivillighedsprincippet på sigt. Driver kommunen rovdrift på frivillige, eller mere direkte: 
er de tvangsudskrevet. Hvor længe er gejsten til stede?

7 Indhold årsmødet i BLDR d. 29. april.

Vesterhede er vært. 

Om boliger i landdistrikter, jf. ovenstående punkt 4.

8 Orientering fra lokalområderne. 

Filskov: Bredbånd nu omsider på vej til områderne vest for Tingvejen og nord for Omme Landevej.
Friskolen planlægger legeplads. 
De nye kløverstier benyttes flittigt – måske er Billund Kommune på vej med lignende 
projekter i andre landdistrikter. Sørg for at komme så tidligt med i kommunens 
planlægning, at I får indflydelse.

Hejnsvig: Vi har kun to byggegrunde til salg, så nu prøver vi at få en dialog med Billund Kommune 
om lokalplan for et nyt område, herunder dialog om placering.

Sdr. Omme: Nye velkomstskilte ved byens indfaldsveje er designet og på vej til opstilling. 
Projekt for opfriskning af gavlmalerier langs hovedgaden. 
Naturrum indvies inden så længe.

Skjoldbjerg-Almstok: Afventer resultat af ansøgning til byrådet. 
Søger desuden penge til renovering af vinduer i medborgerhuset.

Stenderup-Krogager: -

Vesterhede: -

Vorbasse: Byfornyelsesprojektet er bekosteligt, fx koster en ny vej hen over en tidligere bebygget 
matrikel 500.000 DKK, ikke 200.000 DKK. 
Vi taber penge på lovregel om moms til staten af gaver til os. 
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Projekt for renovering af hovedgaden skal have alle med for at kunne trække eksterne 
midler, hvilket vi arbejder på. 
Projektmøde om byfornyelse med 20-25 ny boliger trak mange deltagere, og det er nu eller 
aldrig – med Bovia til finansiering. 
Hanne Tanvigs projekt Den Moderne Landsby er Vorbasse og den fynske landsby Brylle 
kommet med i. Projekt forelægger vi i foråret 2019. Vi har fokus på ny brug af 
sparekassebygningen, og måske et helligkildeprojekt. 

Urup-Nollund Eg: -

9 Endelige datoer for BLDR-møder 2019.

Mødeliste i referat fra BLDRs møde den 26. november 2018 bekræftes:

1. Bestyrelsesmøder:
• Ekstraordinært – onsdag den 20. februar på Filskov Friskole kl. 16.30-17.30. 
• Mandag den 4. marts, kl. 19.00 i Urup ?
• Mandag den 20. maj, kl. 19.00 i Hejnsvig.
• Mandag den 26. august, kl. 19.00 i Stenderup-Krogager.
• Tirsdag den 26. november, kl. 18.00 i Hejnsvig

2. Årsmødedato: Mandag den 29. april, kl. 19.00 i Vesterhede.

10 Punkter til næste dagsorden, mødet d. 4. marts 2019.

• Møde med den ny landdistriktskoordinator, som tiltræder i nær fremtid.

• BLDRs årsmøde.

11 Evt.

Intet at notere.
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