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Tid: Tirsdag d. 22. november 2016, kl. 18.00-22, med julefrokost.

Hvor: Sdr. Omme Kro

Deltagere: Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Thea Kristensen (dortheakristensen@yahoo.dk), 
Ove Møberg (dina.moberg@yahoo.dk)

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter S. Kristiansen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Niels Thomsen

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Birgit Schäfer Mortgensen

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

Vesterhede: Ove Iversen, Henning Sejer Madsen

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte: Landdistriktskoordinator Signe Grønnegaard Christiansen

Afbud: -

REFERAT

1 Landdistriktskoordinatoren, Signe Grønnegaard Christiansen (SGC):

Mobilitet: 

 fra konsulent Mona Hvid foreligger nu med fire anbefalinger til videre 
handling. Den er i høring til den 1. februar.

Debatten viste, at der var ganske stor harme over både de forringede 
transporttilbud og måden, de gennemføres på. Det skarpeste synspunkt 
var dette: Der SKAL være mulighed for offentlig transport.

SGC udsender regler for transport af børn og unge. 

Vedr. høringsvar: Husk at prioriterer, hvad er vigtigst? Vi står stærkest 
med afgivelse af ét svar fra BLDR. Men alle andre kan også afgive svar og 
lokalråd.

Formanden samler reaktioner og skriver et oplæg til fælles svar, som efter
vedtagelse sendes til Susanne Illum på sil@billund.dk, som er ny sekretær
for landdistriktspolitikken.



2 Landdistriktskoordinatoren, Signe Grønnegaard Christiansen:

Indholdet for næste TEMA-Workshops, iværksætteri eller andet.

1. Til det førstkommende ildsjæleværksted om turisme, den 6. de-
cember, er der indtil videre for få tilmeldte. 
SGC afgør om arrangementet gennemføres eller flyttes til det nye 
år med mulighed for at flere deltagere.

2. Vedr. næste værksted er der fremført ønske om fremstød for 
iværksætteri, men SGC ønsker mere information, så den bedst eg-
nede oplægsholder kan findes.

Diskussion og idéer: 

Information om iværksætterhuse som i Rødding. 
Praktiske råd til individer og hjælp til netværksdannelse indenfor 
produktion og service, eller er der for store forskelle på de to om-
råder? 

Det kan også handle om grundlaget for erhvervsvirksomhed, 
herunder tilfredsstillende dækning af mobilnet og fibernet.

Hvordan foregår samarbejdet mellem lokalrådene og erhvervsli-
vet i deres lokalområde?

Hvem er målgruppen egentlig? 
Det er lokalrådenes medlemmer + enhver lokal borger, der på et 
foreløbigt plan er interesseret, men indtil videre tøvende. 
De, der har besluttet sig endeligt, er allerede gået i gang og søger 
nok hjælp direkte hos Billund Erhvervsfremme. 

Dette tyder på, at lokalrådene skal gøre mere for at informere og 
samle interesserede lokalt. Dette hjemmearbejde skal gøres først.

Mobilitet kunne være et bedre emne?

3 Landdistriktskoordinatoren, Signe Grønnegaard Christiansen:

• SGC har behov for tilbagemelding fra lokalrådene ved udsendel-
ser.  Skriv gerne retur: ”Modtaget”.
Se også punkt 5 nedenfor.

• Modtagere af bevilgede midler til projekter har ikke i alle tilfælde 
indsendt de lovede evalueringer. Se billund.dk, som viser, hvem 
der mangler evalueringer fra.

4 Trafik

Orientering om omstændighederne vedr. SYD-trafiks omlægning af ruter i 
Vesterhede mv.

• Der henvises til udsendt mailkorrespondance og høring, hvor fri-
sten er udvidet fra blot 36 timer til den 3. januar. 

• Emne blev i øvrigt debateret under punkt 1, se foroven. 



5 Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Godkendt.

6 Opdatering af medlemslisten for BLDR. 

1. Se aktuelle navne og kontaktdata på 
http://bldr.dk/om-bldr/bestyrelsen/

Listen opdateres løbende af sekretæren. 
Ændringer modtages på bestyrelsens møder, eller direkte på 
hfv@adr.dk. 

2. Landdistriktskonsulenten har bedt BLDR levere kontaktdata til alle
lokalråd. Vi vil altid være i baghjul. 

I stedet har sekretæren konstrueret en webside, hvor land-
distriktskonsulenten (og alle andre) på ét sted finder links til alle 
lokalråds EGNE websider med kontaktdata. 
Lokalrådene vedligeholder egne lister og dermed skulle den ged 
nu være barberet (ikke sandt?).

Linksiden finder I her: ht  tp://bldr.dk/landdistrikter/ 

PS 1: Urup-Eg-Nollund og Skjoldbjerg har ikke egne websider. 
Her peger linket i stedet over til disse lokalråds præsentations-
sider på bldr.dk, hvor jeg har indtastet formandens kontaktdata.

PS 2: Der er en enkelt svaghed ved dette system. 
Den er helt afhængig af, at adressesiderne er brugervenlige. 
Som absolut minimum skal formændenes mailadresse oplyses, 
men hele lokalrådets bestyrelse må gerne opstilles på liste. 

Medens dette referat skrives, har jeg tjekket lokalrådenes sider:

• Vorbasse: mangler mailadresse til bestyrelsen, 
men den der leder længere nedad, finder adressen 
lokalraad@vorbasse.dk

• Vesterhede: er uklart oplyst. Hvem er formand?
Er der tale om en bestyrrelse, eller en kontaktliste?

• Stenderup kunne ikke tjekkes, da den var afbrudt med 
henblik på vedligehold.

7 Orientering fra formanden.

1. Velkommen til nye ansigter fra lokalrådet i Hejnsvig. 
Ove Møberg, Thea Christensen, Hejnsvig.

2. Beder jer lægge mærke til hjemmesiden, som Holger løbende op-
daterer. 

3. Indtil nu har vi desværre ikke formået at bruge landdistriktspuljen 
op.

4. Tre 10-års jubilæer i BLDRs bestyrelse: Jørgen Svanberg, 
Niels Thomsen, Hans Peter Simonsen, Johan Andersen.

http://bldr.dk/om-bldr/bestyrelsen/
http://bldr.dk/landdistrikter/
http://bldr.dk/landdistrikter/
mailto:hfv@adr.dk


8 Orientering fra mødet med landdistriktskoordinatoren 
onsdag d. 17. nov., emner debateret, jf referat derfra:

1. SGC går på barsel fra nytår. Malene Brandt Winther vender tilbage
som vikar for landdistriktskoordinatoren.

2. Her var en intens diskussion af samarbejdsmodellen og særligt af 
rådhusets krav om, at BLDR prioriterer de indkomne ansøgninger.

Vi føler os trukket rundt ved næsen.
BLDR holder sig fremover til landdistriktspolitikens bestemmelser 
vedrørende behandling af ansøgninger. Vi kan ikke arbejde med 
regelsæt, hvor nogen uden om aftaler og offentliggjort politik til-
føjet noget efterfølgende. 

Hvordan kommer samarbejdet tilbage på sporet, så tilliden mel-
lem BLDR og rådhus eller politkere genoprettes på dette punkt?

Vi har behov for en samarbejdsaftale som sikring mod at blive 
trukket rundt ved næsen.

Angående puljen: Indsend alle ansøgninger, uanset om projektbe-
løbene er under eller over 15.000 DKK. 
Husk blot, at projekter under 15.000 ikke længere behøver bilag 
med to tilbud. 

Hvilket ansvar har vi? Er der plads til fodfejl?

Må vi fordele de 100.000 DKK ligeligt på alle lokalråd? 
Spørg ØU herom.

3. Grejtrailere til landdistrikterne? 
Oplys om interesse til landdistriktskoordinatoren.

4. Koordinationsmødet mellem landdistriktskonsulenten og landdi-
striktsrådet den 15/11 er i år tilstrækkeligt som dialogmøde .

9 Indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen. 

Punktet blev behandlet på grundlag af udsendte bilag.

Der var indkommet to ansøgninger, begge fra Vorbasse.

• Udviklingsplan for Vorbasse 2017-2021.
Der ansøgtes om 49.950 DKK, hvilket også er projektbeløbet.
BLDR anbefaler bevilling.

• Opsamling af inspirations- og erfaringsmateriale i forbindelse med
revision af udviklings- og byfornyelsesplan.
Der ansøgtes om 18.750 DKK. Projektbeløb 25.000 DKK
Ansøgningen var ikke ledsaget af to tilbud og var derfor af forvalt-
ningen forsynet med påtegning om, at den ikke opfyldte kritierier-
ne for ansøgning.
BLDR er enige om at overholde gældende regelsæt og tage diskus-
sion herom andetsteds. 



10 Retningslinjer for brug af ny pulje på 15.000 kr.

Jf. budgetforlig 2017.

• Landdistriktsrådet får udvidet beslutningskompetencen således, 
at ansøgninger under 15.000 DKK i fremtiden ikke fremsendes til 
yderligere politisk behandling, idet der årligt afsættes en ramme 
på 100.000 DKK af landdistriktspuljen, som rådet selv har mulig-
hed for at meddele tilsagn til under forudsætning af, at de vedtag-
ne kriterier er opfyldt.

• Landdistriktsrådet ønsker, at forvaltningen sender disse projekter 
ud sammen med de større projekter, så behandlingen kan foregå 
samtidig og tilbagemelding kan gøres i en postgang. Tilbage-
melding foregår på samme måde som ved de større projekter. 
Forvaltningen sender ved udsendelse af ansøgninger oversigt ud 
over restbeløbet for store ansøgninger og oversigt ud over restbe-
løb for 100.000 DKK puljen.

11 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. samling af politikere: 

Valgtema til 2017 til oktober.  

Se pkt. 8 fra forrige møderef.

• Punktet udsat til næste møde.

12 Indhold årsmødet i april 2017.

• Turisme

• Stier

• Vedligehold af byer, inkl. nedrivning af udtjente huse.

13 Mødeplan 2017, alle møder kl. 19.00:

1. Mandag 23. januar 2017. Høringssvar mobilitet.

2. Mandag 27. februar 2017. Ansøgninger.

3. Onsdag 26. april 2017. ÅRSMØDE.

4. Onsdag 17. maj 2017. Ansøgninger.

5. Mandag 21. august 2017. Ansøgninger.

6. Mandag 2. oktober 2017.

7. Mandag 27. november 2017. Ansøgninger. Julefrokost.

14 Dagsordenspunkter for de næste møder.

1. Turisme.

2. Orientering fra lokalrådene.



15 Eventuelt.

• Hejnsvig har haft årsmøde og konstituerer sig med nye repræsen-
tanter til BLDR inden næste møde i BLDR.

• Det gamle turismeprojekt er nu helt afsluttet. Formand og kasse-
rer har været hos revisonsfirmaet Martinsen, der jf gældene reg-
ler skal afsende regnskabet til EU. Løsningen af den opgave tog 
Martinsen 10.000 DKK for.
Antagelig må vi beholde de tilbageværende 25.000 DKK.

• Med virkning fra den 1. februar udtræder Henning Madsen af Ve-
sterhedes lokalråd.

Referent Holger Villumsen

PS: Fra Vesterhede har Arne Hendrichsen den 7/12 meddelt sekretæren, at han fra januar er formand for 
lokalrådet, VKR. Mailadresse: Arnestedet@live.dk 


