
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

Tid: Tirsdag d. 9. juni 2015, kl. 19.00-21.30

Hvor: Sdr. Omme Kro

Deltagere: Filskov:  Johan Andersen og Holger Villumsen.
Hejnsvig-Donslund:  Arne Thomsen.
Skjoldbjerg-Almstok:  Hans Peter Kristiansen.
Stenderup-Krogager:  Niels Thomsen.
Sønder Omme-Bøvl:  Birgit Schäfer Mortensen og Jørgen Svanberg.
Urup-Nollund-Eg:  Laila Toudal og Uffe B. Jensen.
Vesterhede:  - -
Vorbasse-Fitting-Nebel:  - -

Særligt indbudte: -

Afbud: Svend Højrup, Hejnsvig-Donslund
Lona Linding, Stenderup-Krogager
Henning Sejer Madsen, Vesterhede

REFERAT

1 Godkendelse af referat(er).
Referat af møde den 24. februar 2015 godkendt.

2 Valg af dirigent.
Jørgen Svanberg

3 Orientering fra formanden.
1. Tilbud vedr. turismeprojekt fra Stine Berg.

Afventer behandling på et følgende møde.
2. Hvem skal vi ellers spørge om det andet tilbud? 

Vi er ej forpligtet til at vælge billigste bud. Enighed om at søge 
mere oplysning hos konsulent og LAG-koordinator i Billund-
Vejen, Merethe Juul Thysen. Johan spørger.

4 Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Johan Andersen 
Næstformand: Niels Thomsen
Sekretær: Holger Villumsen
Kasserer: Jørgen Svanberg
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5 Orientering om pilotprojekt Sundhed – Filskov 
Pilotprojekt Sundhed Filskov er et projekt, som Børnenes Hovedstad og 
Billund Kommune søger bredt ud til hele kommunen. Det vil nok først 
ske i Grindsted by og derpå i løbet af 2-3 år til kommunens øvrige byer. 
Vor idé er at udbrede Børnenes hovedstad til hele kommunen.

6 Stispil til lokalrådene fra Billund Kommune.
Visse deltagere af BLDR har i dagene omkring den 5. juni pludselig mod-
taget et spil med fine luftfotos af landsbyerne. Forud for dette initiativ 
har der ikke været set nogen form for information. Modtagerne oplever 
spillet som lidt utilgængeligt.
Spillet viste sig at være udsendt af Billund Kommune ved Peter Borgen, 
der arbejder med udvikling af stier i kommunen. Stipuljen har et stort 
beløb at arbejde med.

7 Syrere i lokalområderne.
1. Kontakt til Billund Kommune.
2. Hvilke erfaringer har vi gjort indtil nu?
3. Hvad gør vi fremover?

Der er kommet syrere uden danskkundskaber til Filskov (2), Hejnsvig 
(2 + en dansktalende familie med tre børn) og Vorbasse (4-6 ?).
På rådhuset skal Nidal finde praktik til dem. Måske samarbejder vi med 
Nina Bønding?
I Filskov arrangeres 16/6 et velkomstarrangement i hallens cafeteria.
Vi vil gerne vide, om der i landsbyerne er flere flygtninge, som vi ikke har
opdaget. Borgerservice anvender imidlertid en meget høj grad af retssik-
kerhed om data om flygtningene, hvilket indebærer, at navne ikke bliver 
oplyst.
Emnet tages op igen i på næste møde i BLDR.

8 Landdistriktsrådets kommende vejledning til landdistriktspuljen.
Se bilag udsendt 3-6-2015 fra udviklingskonsulent Malene Brandt Wint-
her i Strategi & Udvikling. Det indeholder et skema, som fulgte med 
dagsordenen til dette møde.
Landdistriktsudvalgets prioriteringsliste ved bedømmelse af projekter 
ser således ud: 1) Identitet. 2) Iværksætteri. 3) Mobilitet. 4) Områdefor-
nyelse. 5) Bosætning.
Skemaet blev gennemgået. Vi har ingen forslag til forbedringer.

9 Orientering fra Landdistriktsudvalgets aktuelle arbejde.
Næste møde finder sted den 25. juni.

10 Orientering fra Lokalrådene. 
Sønder Omme-Bøvl: Områdefornyelsen forsinkes på grund af udskiftning 
i toppens af kommunens administrative ledelse.
Stenderup-Krogager: Anny Nissen og Leif Kruse er nye medlemmer af 
lokalrådet. Stenderup Skole er truet af langsom kvælning. Købmandsfor-
retningen går godt og er udvidet. Mountainbikebane er indrettet på 
kommunal jord.
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Hejnsvig-Donslund: En ny bro er bygget ved søen i Højene anlæg af en 
privatmand, der har gjort det for egne midler. Ny 3,6 km cykelsti er åb-
net fra Hejnsvig til Gyttegård Golfklub, hvor den slutter til den eksiste-
rende sti videre til Billund. En hjertesti er teknikudvalgets dagsorden. 
Har fremstillet en pixibog med præsentation af byen.
Skjoldbjerg-Almstok: Ved medborgerhuset (tidligere skole) anlægges en 
ny legeplads, der erstatter den gamle legeplads. Senest er der opstået en
idé til opførelse ved sportpladsen af shelters, der blandt andet kan be-
nyttes af cykelturister. Der er også plads til cykeltelte og stedet bør der-
for optages i Dansk Cyklist Forbunds (DCF) fortegnelse.
Urup-Nollund-Eg: Vedtægterne er blevet finpudset. Ønsker sig en hjer-
testarter, hvilket der kan ansøges om Trygfonden, der også giver et kur-
sus i dens brug, hvis de giver selve hjertestarteren. Tænker på at skabe 
en udviklingsplan. Har en legeplads, der trænger til renovering. 
Filskov: Pilotprojekt for sti, langs åen, er indledt i samarbejde med Bil-
lund Kommune ved Anette Mathiesen. Der skal tales med mange lodse-
jere, hvoraf mange ikke bor i lokalområdet. Friplejehjemme skal fra 2020
have samme standard som de kommunale plejehjem, men der pt uvist, 
om standarden dermed går op eller ned. Projekt indledes for at at opnå 
bedre trafiksikkerhed ved den nordligste del af parkeringspladsen ved 
Viadukthallen. En helt ny byfolder er fremstillet; den vedlægges en vel-
komstpakke til nye tilflyttere, og kan tillige anvendes som information til 
mulige tilflyttere. Turfolderen ”Rundtur i Filskov” fra 2013 er oversat til 
engelsk, og vandreruten er optimeret med forklarende tekst på seks 
kortborde langs ruten. Med www.visitbillund er indledt samarbejde om 
udvikling af bedre beskrivelse af landsbyerne. Idé: Invitér Line Höhrmann
til at præsentere projekt og behov for input. 

11 Økonomi. 
Vi har cirka 70.000 DKK i kassen (banken).

12 Overvejelser om indhold af kommende arrangement med BK i 2015. 
Et forslag til ny landdistriktspolitik behandles af byrådet sidst i denne 
måned. 
Hvordan holder vi politikernes engagement oppe? Lige nu har vi deres 
bevågenhed takket være § 17 stk 4 udvalget. Vi forventer mere fokus 
fremover takket være en kommende landdistriktspolitik. 
Vi har tidligere haft møder med byrødderne til præsentation af lokal-
områderne, valgmøder og så har der været et møde i Lynghallen. 
Nu er det tid at vælge en ny idé eller 1-2 temaer. 
På turistområdet er vi undervejs med to-årige projekter. 
Vi kan arbejde mere målrettet med udviklingsplaner, eller vi kan gøre 
det modsatte, nemlig informere om de landsbyer, som vi allerede har i 
dag. 
Tema A) Infrastruktur. Stinet til fodgængere og cyklister. Stinettet skal 
både forbinde landsbyerne i kommunen og sikre forbindelse til det na-
tionale net af stier, således at turisterne kan finde frem til os ad gode 
stier. Landsbyerne vil være tilgængelige for turister til fods og på cykel 
foruden naturligvis bilisterne. Landsbyerne er perfekte holdepunkter for 
mennesker, der vil opleve naturlandskab og kulturlandskab.
Tema B) Land-by-problematik indenfor Billund Kommune. 
Hvilken balance ønsker vi mellem de to største byer og landsbyerne? 

Side 3 af 4



Internt har indbyggerne i byerne Billund og Grindsted svært ved at ar-
bejde på tværs af foreninger, men netop det er landsbyerne gode til. 
Indbyggerne i Billunbd og Grindsted ser byrådet som deres overordnede 
forum, hvilket betyder, at der noget længere afstand mellem borgerne 
og deres muligheder for indflydelse på nære forhold.

Tema A har hovedprioritet.

13 Markedsføring. 
1. Drøftelse af fremtidig samarbejdsstruktur med det politiske 

niveau – nyhedsbreve.
2. Andet.

Ny version af vor webside er på vej. Mod betaling vedligeholdes den af 
Helga, men hun har ikke ret megen tid. Vore mødereferater lægger hun 
gerne på nettet. Modellen bør overvejes igen. 

14 Mødedatoer for næste periode.
Fire møder pr år er passende. Datoerne skal placeres, så de passer til 
landdistriktsudvalgets møder, da vi dermed har mulighed for at udtale os
rettidigt om sager. Se mere i Malene Brandt Winthers mail af 3. juni, 
nævnt ovenfor under pkt. 8.
Mødeplan: 
Onsdag den 26. august 2015.
Mandag den 23. november 2015. 
Tirsdag den 23. februar 2016.
Onsdag den 25. maj 2016.
Dertil kommer et årsmøde, som senere får en dato.

15 Dagsordenspunkter for næste møde.
1. Endelig vedtagelse af nye vedtægter. 

Niels, Svend og Johan skriver udkast.
Husk, at hver lokalitet har to (og kun to) stemmeberettigede.

2. Endelig webside revision.
3. Stillingtagen til projektholder for turismeprojekt.
4. Stillingtagen til evt. indkomne  projekter til landdistriktspuljen.
5. Erhvervsfremme. Om iværksætteri i landområderne.

16 Eventuelt. 
Hvordan får vi et stabilt samarbejde med Vorbasse-Fitting ?
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