
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid: Tirsdag, den 4. oktober 2016, kl. 19.00-22.

Sted: Ove Iversen, Refshøjvej 49, Vesterhede, 7250 Hejnsvig

Deltagere: Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Arne Thomsen, Svend Højrup

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter S. Kristiansen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Niels Thomsen

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg

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

Vesterhede: Ove Iversen, Henning Sejer Madsen

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

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte:  Bosætningskoordinator Marianne Witte, Billund Kommune

Afbud: Birgit Schäfer Mortensen, Sønder Omme

REFERAT

1 Indlæg v/ bosætningskoordinator Marianne Witte 
med efterfølgende dialog.

Finanskrisen er slut. Ansatte på Lego behøver ikke længere køre langt mel-
lem bopæl og arbejdsplads. Nu kan de sælge deres huse i Randers, Djurs, 
Sydfyn eller andre steder. De flytter gerne til vor kommune.

Billund Kommune har 131 arbejdspladser pr 100 indbyggere. Vi har et 
overskud af arbejdspladser i forhold til indbyggere, så opgaven er ikke at 
trække folk hertil. Opgaven er at fastholde dem som bosættere, der slår 
rødder og bliver i vor kommune.

Legos tilflyttere fra verdens store metropoler bliver i Billund by, medens til-
flyttere fra mindre lokaliteter gerne vælger landsbyer. Det gælder især 
børnefamilier. Derimod vil seniorer ikke ud i landdistrikterne.

Mange ansatte på Lego kører langt hertil uden ægtefællen, som bliver 
hjemme og har et arbejde dér. En del gifte ansatte flytter gerne hertil fra 
udlandet med ægtefælle, selv om denne ikke har sikret sig et arbejde her. 
Begge arrangementer slider på ægteskaberne og ca. 50 % skilles. 
Det er ekstremt vanskeligt at finde job til navnlig udenlandske ægtefæller 
og aktiviteter til deres børn.

Sprogskolen (Give-Grindsted Uddannelsescenter) tilbyder undervisning i 
dansk. Indvandrerne undervises primært i Billund, flygtningene i Grindsted.

Medfølgende ægtefæller forsørges af ægtefæller med job på Lego eller an-
detsteds, så derfor er de ikke registreret på Jobcentret. Bosætningskoordi-
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natoren har derfor svært ved at finde de medfølgende ægtefæller og tilby-
de dem dialog om muligheder for at få fodfæste her. 

Børnerådet udflyttes fra hovedstaden til Billund, men kun 2-3 ansatte vil bo
her. Naturstyrelsen flyttes til Gødsbøl lige på den anden side af kommune-
grænsen, hvilket giver lidt flere bosættelser i kommunens østlige del.

Nye internationale bosættere efterspørger store fleksible boliger på lejevil-
kår – eksempel på Lindevej. Senere kan eje komme på tale for dem.

Indvandrerne har mange administrative udfordringer, da de skal henvende 
sig på mange kontorer. International Citizen Service Center i Odense Kom-
mune er en nyskabelse, der kan løse alt fra ét sted. 
Der arbejdes på at få en filial i Billund.

Måske skal vi arrangere workshops for lokale mindre virksomheder, der har
medarbejdere med behov for assistance til at slå rødder her.

Websiden www.welcome2billund.dk kan også benyttes.

Bosætningskoordinatoren har udviklet et mappesystem med informationer
på dansk og engelsk. Der ifyldes brochurer, så mappen blive et skræddersy-
et produkt med praktisk information til modtagergrupperne. Fx med infor-
mation om cykelruter. 
Landdistrikterne opfordres til at levere engelsksprogede brochurer, hvor vi 
værdisætter os selv. Husk visitkort, hvilket giver nysgerrige mulighed for at 
opnå lokal kontakt og personlig information ad den vej.
Mappen kan frit rekvireres. Den indeholder ikke butiksreklamer. 

Borgmesteren skriver et velkomstbrev til tilflyttere. Han opfordres til at 
vedlægge en liste over lokalrådene.

På www.bldr.dk kan vi skrive en side på engelsk om landdistrikterne. 
Husk at oplyse landdistriktskoordinatoren om resultatet.

Andre landsbybroduchurer kan også leveres til Marianne Witte.

2 Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Godkendt.

Dog bemærkedes til punkt 1, at det ikke var formanden, der viste landdi-
striktsrådet rundt i forsamlingshuset i Urup.

3 Opdatering af medlemslisten for BLDR. 

Papirliste gik bordet rundt og websiden opdateres efterfølgende.
Tjek selv løbende om eget landdistrikts information fortsat er aktuel.

4 Orientering fra formanden.

1. Fra 2017 giver Billund Kommune 20.000 DKK til hvert lokalråd, 
hvilket nominelt er en fordobling af det hidtidige beløb.

2. Fra samme kilde kommer 200.000 DKK til BLDR. Beløbet skal 
BLDRs bestyrelse fordele til lokalrådene, men med højst 15.000 pr 
projekt. Mødedeltagerne opfattede beløbsgrænsen som umoti-
veret. Vi har ikke bedt om denne ordning eller hørt om den før. 
Vi blev derimod på seneste møde med borgmesteren stillet i ud-
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sigt, at hvert lokalråd ville få 50.000 DKK at arbejde med, således 
at der ikke skulle bruges tid på projektansøgninger og behand-
lingen af samme. 
Hvorfor var der ingen åben dialog med BLDR herom?
Formand og næstformand diskuterer sagen med borgmesteren. 

3. På BLDRs møde i november skal vi afslutte Mona Hvids mobilitets-
projekt. 

4. Der er ledige penge i landdistriktspuljen med ansøgningsfrist inden
november. Der er stadig 500.000 DKK tilgængelige. 
Husk: Projekter må ikke påbegyndes, før eventuel bevilling. 
I fald pengene ikke blive fordelt, opfordres byrådet til at overføre 
dem til 2017.

5 Orientering fra Lokalrådene.

Filskov: 

• Med et pilotprojekt i Filskov er Billund Kommune ved at skabe et 
stisystem med tre del-stier mod øst, syd og vest som et tiltag til 
fremme af sundhed og turisme. De tre stier skal også kunne 
anvendes som én lang sti på 14 km. Projektbeløbet er omkring 2 
mill. DKK.

• I 2017 vil Filskov arbejde med fornyelse af byens udviklingsplan, 
der skal gælde 2018-2018.

• Det gamle forsamlingshus er købt af friskolen, som vil indrette 
SFO. Det koster penge. Til formålet er netop afholdt et cykelløb, 
der gav ca. 100.000 DKK i indtægt.

• En minigenbrugsplads er på vej.

• Friplejehjemmet er nu blevet certificeret, så det må gøre alt, hvad 
de kommunale plejecentre gør. 

• Der afholdes i de kommende måneder en række sociale arrange-
menter: knejtawten, kvindawten, lan-party og frivilligfest.

• Turisme diskuterer vi fortsat.

Hejnsvig-Donslund: 

• Der er afholdt velkomstmøde for 6 personer. De kom fra tre ma-
trikler, men der var sendt invitationer til 15 matrikler.

• En udviklingspulje er etableret.

• Erhvervsforeningen har kig på øjebæer i byen. 
Inspiration til handling hentes måske i Vestervig, der har fjernet 
huse, som ingen ville investere i.

• Ny udviklingsplan er klar til trykning.

• Ny formand søges til årsmøde den 17. november. 
Arne Thomsen går af.

Skjoldbjerg-Almstok: 

• Der har været et spissammen-arrangement i medborgerhuset. 
Det næste arrangement bliver en adventsfest.

• En koncertkalender er under udarbejdelse.
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• Bygning af shelterplads ved sportspladsen overvejes.

• Cykelsti mellem Vorbasse og Billund via Skjoldbjerg overvejes, 
hvilket er en ny idé.

• Initiativ til genoprettelse af busforbindelse gennem Skjoldbjerg 
står desværre lidt stille.

Stenderup-Krogager: 

• En minigenbrugsstation er på vej. Stedet er endnu ukendt.

• Ny julebelysning er på vej. Vi kan ikke finansiere et samlet projekt, 
men foreningerne kan finansiere delprojekter.

• Den nedlagte Hestkær Friskoles bygninger er efter istandsættelse 
nu åbnet som Bed&Breakfast.

• Den tomme hotelgrund i Stenderup købes måske af byens ejen-
domsselskab, men det forlyder også, at en privat vil bygge et hus 
på grunden.

Sønder Omme-Bøvl: 

• Der har netop været afholdt stor skolefest med deltagelse af gam-
le elever. Ialt 1.200 deltagere. Maden kom fra kro og multicenter, 
der leverede hver sin ret.

• En handicapfiskeplads er på vej.

• Anlæg af nyt torv er udskudt til foråret 2017, da Billund Kommune 
ikke havde fået taget tilbud hjem i tide.

Urup-Nollund-Eg: 

• Vi har tre byggegrunde, og nu er der byggeaktivitet på én af dem.

• Der planlægges en minimusikfestival til afholdelse en lørdag efter-
middag.

Vesterhede: 

• Aktivitetsniveauet har været lavt et stykke tid, men i morgen af-
holdes et nyt møde med tilløb til nye aktiviteter. 

• Hallen har god udlejning.

• Stumpemarked planlægges.

• Spissammen-arrangement planlægges.

• Ove Iversen vil bygge et shelter i sit hegn. 
Et rekreativt område i mosen overvejes. 
Og så vil han gerne lave en udstilling af franske biler. 

Vorbasse-Fitting-Nebel: 

• Byfornyelsesprojektet er tidens store emne. Workshop afholdes 
for at samle inspiration. Forslagene vil blive prioriteret til foråret.

• Genbrugspladsen har mistet den faste bemandling fra Billund 
Kommune.

• Stier. Foruden de tidligere nævnte projekter overvejes nu også et 
forløb via Skjoldbjerg til Billund.

• Lokalt turismeprojekt gennemført. Hestevognsturene var populæ-
re. Resultatet var et underskud på 700 DKK, der betaltes af 
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erhvervsforeningen i Vorbasse.

• Det undersøges, om den middelalderlige helligkilde ved kirkemu-
ren kan gives nyt liv.

• En ny udviklingsplan er på vej. Den koordineres med turismepro-
jektet.

6 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. samling af politikere: 
Valgtema til oktober 2017.  

Se pkt. 8 fra sidste mødereferat.

• Arbejdsgruppe dannes på næste møde.

• Hvilke emner vil vi arbejde med? 
Forslag: Stier, turisme, byfornyelse, implementering af landdistrikt-
spolitikken, mobilitet.

• Turisme anses for vigtigst, da Billund Erhvervsfremme er for svag 
til at tage initiativ og varetage styring. I stedet styres turismeaktivi-
terne af Billund Resort, der kun gør noget effektivt for megaattrak-
tionerne, hvilket ud fra en helkommunal betragtning er et mærke-
ligt og ensidigt setup.

• Vi kunne også diskutere nytten af at sende kommunale penge til 
Sydtrafik. Systemet er for indspist, og vi får for lidt ud af pengene. 
Der er behov for nytænkning.

• Der er behov for et projekt til implementering af landdistriktspoli-
tikken. Systemet er ikke velsmurt.

• Vi bær forlange mere aktivitet i centerbyerne. Indbyggerne får 
mange ting gratis, men vi må kæmpe for de samme ting.

• Turisme og privat initiativ er en god kombination. 
Det er imidlertid uforståeligt, at Billund Kommune ikke stimulerer 
de private aktører bedre. Der burde være en kommunal planlæg-
ning med strategier og tidsplaner for fx stianlæg. Billund Kommu-
ne viser i handling stort set kun interesse for megaattraktionerne. 
Det kommunalt ejede museum har altid været underfinansieret.

• En shuttlebus med rute rundt i Billund Kommune er en kommunal 
opgave.

• Stier med grus eller asfalt? Asfalt!

• Konklusion: Der var størst interesse for turisme med alle emnets 
underpunkter, herunder stier og mobilitet, samt for implemente-
ring af landdistriktspolitikken.

7 Nyt fra kommunalpolitik.

Stillingtagen til brug af 200.000 kr. af landdistriktspuljen til netværk.

• En del borgere i landområderne begynder at vise interesse for digi-
talt net, så måske sker der snart noget?

• Principielt: Politikerne bør ikke hente penge i landdistreiktspuljen 
til netprojektet, selv om vi gerne vil have net ud på landet.
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• Billund Kommune opfordres til at finde pengene et andet sted og 
til at overføre ikke-anvendte landdistriktspuljemidler til brug i næ-
ste regnskabsår.

8 Dialogmøde med økonomiudvalget den 11. oktober.

• Alle lokalråd fået en mødetid med 25-30 minutter for økonomi-
udvalget.

• Brug tiden til at sige det vigtige. Fortab jer ikke i detaljer.

• Har I spørgsmål, så vent med dem til sidst.

9 Godkendelse af mødedatoer for næste periode.

Mødeplan:

1. Tirsdag 22. november 2016 kl. 18.00 på Sønder Omme Kro 
inkl. julefrokost. Denne aften har vi ingen indbudte talere.

2. Ultimo februar.

3. Årsmøde, onsdag den 26. april i Teglgårdshallen, Stenderup.

10 Dagsordenspunkter for de næste møder.

Overblik skrives af formand og næstformand.

11 Eventuelt

• Vor ny landdistriktskonsulent forlader os omkring nytår for at gå 
på barsel. Vi får nok udviklingskonsulenten tilbage som vikar?

• BLDRs nyligt etablerede turismeudvalg har løst sin første opgave. 
Det hviler og afventer nye opgaver.

• Efter sommerens internationale jamboree i Sønder Omme fik 
spejderne en frivillighedspris. De har god økonomisk medvind i 
øjeblikket.

• Op til kommunalvalget bør vi i god tid melde emner ud. 
Vi må påvirke dagsordenen.

• På årsmødet i Hejnsvig lokalråd den 17. november modtager 
Svend Højrup heller genvalg. Med andre ord: begge områdets be-
styrelsesmedlemmer udskiftes. Tak for godt samarbejde.

Referent: Holger Folkmann Villumsen
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