
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid: Mandag d. 27. februar 2017, kl. 19.00-22.

Hvor: Skjoldbjerg Medborgerhus, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse 

Deltagere: Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Torben Jensen

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter S. Kristiansen, Mette Knudsen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Niels Thomsen

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Birgit Schäfer Mortgensen

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

Vesterhede: -

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte: -

Afbud: Ove Møberg, Hejnsvig og Frits Kristensen, Vorbasse

REFERAT

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde.

• Godkendt.

2 Opdatering af medlemslisten for BLDR. 

• Herunder husk at sende liste ind til kommunen på eget lokalråd.

3 Orientering fra formanden.

• Malene Brandt Winther, vikar for landdistriktskoordinatoren på 
barsel, har fået andre opgaver, så vi har fået en ny konstitueret 
landdistriktskoordinator: Lise Østermark, chef for Politik og Organi-
sation (tiltrådt oktober 2015), telefon 7972 7480, los@billund.dk.

• Danmarks Radio (www.dr.dk) har interviewet formanden om de 
gode forhold for landdistrikterne i Billund Kommune. I mediernes 
generelle sortmaleri af livet på landet ses vi som atypiske. Måske 
kommer der også interesse fra DRs billedmedier.

• JV / JyskeVestkysten har henvendt sig til Sønder Omme med hen-
blik på at skrive om afvikling af landsbyer. Det kunne Sønder 
Omme ikke hjælpe JV med.
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4 Stillingtagen til eventuelt medlemskab af Landsbyerne i Danmark.

• Vi har intet svar fået på vor anmodning om uddybende 
oplysninger. Vi ser derfor intet grundlag for at vurdere foreningens
forslag til BLDR om at blive medlem.

5 Stillingtagen til ansøgte projekter, Landdistriktspuljen.

• Efter betaling af faste udgifter som fx infoskærme er der 899.000 
DKK til indkommende ansøgninger.

• Vi har af de tidligere år lært, at Billund Kommunes fremgangsmåde
for anvendelse af landdistriktspuljen fungerer sådan, at vi i 
foregående år har kunnet kigge på ledige midler, der ikke kunne 
frigøres til gavn for landdistrikterne, selv om pengene er 
øremærket til BLDRs medlemskreds. Vi skal derfor ikke være så 
tilbageholdende med ansøgninger og indstillinger først på året. 
Samtidig vil det være nyttigt for ansøgerne have et overblik over 
mulige projekter senere på året, hvis et sådant findes.

◦ NB: Vi hellere lige følge op på, hvad de ikke anvendte midler 
for 2016 i stedet blev anvendt til.

• I dag har vi modtaget fire ansøgninger med en samlet sum på ca. 
508.225 DKK. Alle fire blev indstillet til velvillig videre behandling 
på Rådhuset.

◦ Stenderup-Krogager idrætsforening: 
E-sportsprojekt, 125.000 DKK.

◦ Sønder Omme, Borger og Erhverv: 
Ny webside, 25.000 DKK.

◦ Hejnsvig, fem klubber for fritidsaktiviteter: 
Nyt tag på klubhus, 199.750 DKK.

◦ Filskov Friskole SFO: 
Delprojekt ny ventilation, 158.475 DKK uden moms 
(regnestykket er lidt kompliceret).

6 Ønsker til kommende ildsjæleværksted om iværksætteri / turisme.

• Billund Kommune har fundet en oplægsholder med viden om 
iværksætteri indenfor turismeområdet. Her vil vi kunne få råd og 
idéer til guidede tur i Billund Kommune, bedre infrastruktur og til-
gængelighed i lokalsamfundene for turister og lokale.

• Tidspunkt, primo maj, uge 18-19.

7 Indholdet af temamøde med økonomiudvalget i juni 2017. 

1. Driftsmidler til lysanlæg o.a. på kommunens jord.

2. Sanering.

3. Stier.

4. Præcisering af tidligere indgået aftale om anvendelse af 
ikke anvendte økonomiske midler.
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8 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. samling af politikere: 
Valgtema til 2017 senest medio september.

I KV13 var vi initiativtager til ét møde med ca. 130 deltagere.

Skriftligt oplæg fra arbejdsgruppe bestående af 
Ole Gram, Johan Andersen og Torben Jensen:
Tema 1:  Turisme

a) Infrastruktur i form af: Stier, Internet, busser etc. 
b) Udvikling af lokale turismeorienterede oplevelser.
c) Tilførsel af ressourcer på turismeområdet. Koordination af 

besøgsturisme: Landbrug, vindmøller, affaldssortering, andet.
d) Udvikling af ideer.
e) Andet.

Tema 2:  Udvikling af landdistrikterne.
a. Synliggørelse af Landdistriktspolitikken generelt.
b. Synliggørelse af landdistriktspolitikken hos byrådets medlemmer.
c. Ejendomssanering. 
d. Lokal udstykning.
e. Landdistriktspuljens fremtid.
f. Andet.

Endvidere: 
• Overvejelse om afholdelse af 2 møder i Nord og Syd: 

Vorbasse og Sdr. Omme.
• Tidspunkt: Uge 40 og 41.
• Moderator: Lars Fahrendorff, Vestkysten.
• Tidsplan for processen.

Aftenens debat viste, at der er stemning for afholdelse af ét valgmøde med
ét tema. Ganske vist kører de færreste vælgere ikke ret langt til 
vælgermøde, mødet placeres centralt i Hejnsvig, primo oktober.
Det skriftlige oplægs tema 1 kan udmærket være en del af tema 2.
Vedrørende tema 1 om turisme må vi være opmærksomme på, at ansvaret 
er todelt. Udvikling af infrastrukturen, så den giver turisterne mulighed for 
at opleve natur, landsbyer og centerbyer, er en kommunal opgave. 
Udvikling og præsentation af oplevelser er derimod en privat opgave, som 
aktører i landdistrikterne må løse.
Desuden har vi et stærkt behov for at diskutere, hvorfor kommunens 
turismepolitik ikke implementeres? Den foreligger i et kompendium. 
Vi har behov for at se et overbevisende kommunalt engagement, hvilket 
indebærer flere driftsmidler til Billund Erhvervsfremme og VisitBillund.
Formanden tager kontakt til partierne.
I fald Lars Fahrendorff ikke kan deltage som mødeleder, ser vi tidligere 
redaktør Anette Jorsal som en alternativ mødeleder.
Mødet vil være åbent for alle, og der vil være opslag i alle byer.

9 Endelig fastlæggelse af indholdet af årsmødet d. 25. april 2017.

1. Generalforsamling, kl. 19.00 i Teglgårdshallen, Stenderup.

2. Orientering fra de 8 lokalområder.

3. Oplæg om byfornyelse ved Bjarne Nielsen, Vestervig. 
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4. Annoncering søger formanden for.

10 Fibernetløsninger.

Overvejelse om BLDR skal lægge pres på Kommunen for at få lagt fiber ned 
i alle landområder.

• Det overvejes, om BLDR skal at anmode Billund Kommune om at 
sikre en ensartet dækning med fibernet til hele kommunen, også 
landområderne. 

• Før vi går videre hermed, vil formanden søge nærmere 
information om kommunens planer hos byrådsmedlem Robert 
Terkelsen.

11 Mødeplan:

1. 25. april 2017 årsmøde, kl. 19.00. Teglgårdshallen, Stenderup.

2. 2017. Dato for møde med økonomiudvalget.

3. 21. august 2017.

4. 2. oktober 2017

5. 27. november 2017, med julefrokost, Vorbasse?

12 Dagsordenspunkter for de næste møder.

1. Turisme.

2. Orientering fra lokalrådene.

3. Valgmøde indhold.

4. Mobilitet.

5. Byfornyelse.

6. Årsmødeudvalget.

13 Eventuelt.

• Kasserer Jørgen Svanberg: 
Jeg ser frem til at modtage lokalrådenes regnskaber.

Referent: Holger Villumsen
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