
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

Tid: Mandag d. 21. august 2017, kl. 19.00-22.

Hvor: Sdr. Omme Kro

Deltagere: Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg, Torben Jensen.

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristensen, Mete Knudsen.

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse.

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Birgit Schäfer Mortensen 
og Eva Nielsen, som er mulig aføser for Birgit.

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

Vesterhede: Ove Iversen, Arne Hendrichsen.

Vorbasse-Fitng-Nebel: Ole Gram.

To valgte 
fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte: Jørgen Rye, direktør for Teknik og Økonomi i Billund Kommune. 
Deltog fra mødets begyndelse, hvor han gav oplæg tl diskussion under 
mødets behandling af punkt 4.

Afud: Frits Kristensen, Vorbasse

REFERAT
1 Godkendelse af referatet fra sidste møde.

• Godkendt.

2 Opdatering af medlemslisten for BLDR. 

• Hvert enkelt lokalråd oplyser løbende nye data tl sekretæren, 
når der udskiftes medlemmer eller foretages ændringer i adresse, 
telefon og mail. Nye data lægges straks på bldr.dk af sekretæren, 
der også er webmaster.

• Husk også at oplyse kommunen om ændringer i eget lokalråd.
Det kan ske ved at holde egen webside opdateret.
Kommunen er glad for nem tlgang tl data fra ét sted, hvilket er 
muligt fra htp://bldr.dk/landdistrikter/. 
– Dog mangler Stenderup-Krogagers webside en underside med 
kontaktdata tl Fællesrådets bestyrelse.
Urup og Skjoldbjerg har ingen side, hvorfor det er særligt vigtgt, at
I aktvt oplyser om ændringer.
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3 Orientering fra formanden.

1. Dato for workshop om turisme er på vej. Vil blive lagt i uge 43, 
oplyser Susanne Illum, Billund Kommune. 

2. Johan Andersen, Filskov omdelte plakater for koncert med Birthe 
Kjær i Filskov , den 30. september. Ønskes ophængt i lokalområ-
dernes butkker og haller.

3. Hans Peter Kristensen, Skjoldbjerg oplyste, at der i medborgerhu-
set den 28. oktober vil være intmkoncert med to musikere fra 
Shubidua.

4 Orientering om bredbånd og mobilnet, 
v/ Jørgen Rye, direktør for Teknik og Økonomi, Billund Kommune. 

Mødet indledtes med dete punkt, hvor Jørgen Rye var tl stede.

Aktviteten blandt aktørerne på bredbåndsområdet er ikke så stor, at alle 
husstande får bredbånd hurtgt. Fra det ofentliges side ydes tlskud, men 
det sker ikke i en størrelsesorden, der fremmer sagen nævneværdigt.

Teleselskaberne har gennemført målinger og udarbejdet kort over 
dækningen, som ikke er realistsk. Forholdene er ringere end, hvad der 
oplyses. Teleselskaberne anerkender ikke målinger udført af kommunerne, 
hvilket gør dialog vanskelig. Billund Kommune er ved at indhente tlbud på 
måling med henblik på at kortlægge, hvor der ikke er dækning, og hvad 
udbedring vil koste. Den nordlige del af kommunen er dårligst stllet. BK 
fortsæter dialog med teleselskaberne. 

Billund Kommune vil gerne have kontnuerlig dialog med BLDR herom. 
Er især interesseret i at se, hvor der er lokalt engagement for at få bedre 
bredbånd. Det vil især være nytgt at høre BLDR ytre sig.

…………………………………………………………………………………………………………….

Af debaten, efter at Jørgen Rye havde forladt mødet: 

Ikke kun bredbåndsdækningen er utlstrækkelig. 
Det samme gælder for mobil telefoni.
Enighed om prioritering: Bedre bredbåndsdækning er vigtgst.

Der er fra landdistriktspuljen 2016 overført DKK 200.000 tl i år, hvor de kan
anvendes på bredbåndsområdet. Fra 2017 budgetet stller BK yderliere 
DKK 300.000 tl rådighed, men der mangler mindst DKK 100.000.

BLDR engagerer sig gerne yderligere. 

Måske er der yderligere ledige midler fra BK.

Fra BLDRs møde med Økonomiudvalget den 13. juni er der endnu ikke 
modtaget et endeligt referat.

Formanden skriver et brev tl sekretær Susanne Illum, Byrådssekretariatet.

…………………………………………………………………………………………………………….

Efter mødet:

Den 24. august foreslog formanden ved rundsendt mail tl BLDRs 
medlemmer, at BLDR henvender sig skriftligt tl Jørgen Rye:
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BLDR blev på bestyrelsesmødet den 21. august enige om, at eventuelt ikke 
brugte midler fra Landdistriktspuljen for 2017 i prioriteret rækkefølge 
kunne føres over tl puljen for: 1. Bredbånd. 2. Mobiltelefoni. 
Pengene skulle gå tl forundersøgelser og direkte tlskud tl etablering. 

5 Stillingtagen til ansøgte projekter, Landdistriktspuljen.

Bilag udsendt. 

1. Urup Forsamlingshus. 
DKK 64.350 tl miljørigtg opvarmning af forsamlingshus.
Ansøgningen anbefales  af BLDR tl Økonomiudvalget.

2. Hejnsvig Lokalråd. 
DKK 37.500 tl 1) ny webside som opdatering af gammel med me-
get anvendt webside, og 2) kommunikatonsprojekt på facebook 
med mere. 
Ansøgningen anbefales af BLDR tl Økonomiudvalget.

Generel diskussion: Vi bør alle anvende Facebook noget mere. 
Facebook er god tl hurtg kommunikaton.

6 Opstart på arbejdet vedr. byfornyelse.

Har vi behov for et fælles byfornyelsesselskab nu eller skal interesserede 
sogne have egne selskaber, når behovet opstår?

Vorbasse har behovet nu, og har diskuteret sagen. Stemningen er entydigt 
for, at indsamlede midler skal anvendes lokalt. Ole Gram har i Vorbasse 
medvirket tl at udarbejde et foreløbigt oplæg herom.

Vestervigs erfaringer fk vi præsenteret på årsmødet, se referat. 
Enkelte deltagere har siden besøgt stedet, hvilket de fk gode indtryk af.

Mors har også et velfungerende projekt, som nu har nedrevet eller 
renoveret 234 huse. Aktekapitalen er nu 1½ million. Ingen webside.

Både Mors og Vestervig har opnået gode  resultater.

Stemningen hos os er for lokale sogneselskaber, men vi vil gerne skabe  
ensartede løsninger, hvilket vil gøre administraton og samarbejde letere 
for BK.

BLDR tager initatv overfor BK tl møde om videre samarbejde. 

Vi vil gerne, at BK inviterer Mors-selskabet tl et møde, hvor vi kan lære af 
dets erfaringer.

7 Opfølgning på mødet med økonomiudvalget d. 13. juni.

Endeligt referat er endnu ikke modtaget. AFVENTES!

Emner:

• Byfornyelse: se pkt. 6 ovenfor.

• Mobilitet: se pkt. 4 ovenfor.
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• Drift og vedligehold: Puljemidlerne skal fremover, efter tlretning 
og justering af ansøgningsskemaet, kunne anvendes tl drift og 
vedligehold.

• Ster: Borgmesteren ønsker, at trampester anlægges, så de kan 
opgraderes tl asfalterede ster. Dermed bliver det vigtgere at tage 
stlling tl placering og fundering.

• Overførelse af restpuljemidler var Ulrich Kristensen eneste fortaler
for. Ifølge borgmesteren vil restpuljemidler fremover ikke blive 
overført tl efterfølgende budgetår, oplyser BK.

8 Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. valgmøde 
v/ Ole Gram, Johan Andersen og Torben Jensen.

Bilag med oplæg er udarbejdet.

1. Tilbagemelding fra Hejnsvig ang. lokaler.
Mandag den 2. oktober kl. 17-22 i Hejnsvighallen.

2. Tilbagemelding vedr. ordstyrer. 
JyskeVestkystens redaktør Andreas Bjerre vil gerne være ordstyrer.

3. Det videre forløb, mulige emner

a. Infrastruktur: bredbånd, mobildækning, fysisk transport.

b. Turisme: Hvad vil politkerne investere i?
Hvordan lægger turisterne fere penge her?

Turismepolitk må fokusere på infrastruktur, 
erhvervspolitk og borgere. 
Borgervinklen handler om investeringer i turisme, der 
også er tl gavn for borgerne = giver liv i landsbyerne.

c. Bysanering.

d. Derimod er det nok ikke hensigtsmæssigt at diskutere 
håndhævelse af landdistriktspolitkken. 
Men hvor placerer vi så det problem?

4. Deltagere, indbydelser: 
Svend Højrup leverer liste med adresser på nuværende politkere 
og de aktuelle kandidater samt parterne tl formanden. 
Anvendes ved udsendelse af indbydelse.

5. Endeligt indhold af oplæg fra BLDR.
Arbejdsgruppen udarbejder indbydelse og mundtlige oplæg:
a) Turisme, Johan Andersen, Filskov.
b) Bysanering, Ole Gram, Vorbasse.
c) Infrastruktur, Hans Peter Kristensen, Skjoldbjerg.

9 Orientering fra lokalrådene:

• Filskov: 
SFO har fået nye lokaler i renoveret del af tdligere sognegård.
Genbrugspldse indvies i september.
Stafet for livet første weekend i september.
Kommunalt sundhedsprojekt med mountainbikebane og kløverst-
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er er under udvikling.
I foråret skal vi arbejde med ny udviklngsplan.

• Hejnsvig-Donslund: 
Skolen får måske ledige lokaler. 
Vi er i øjeblikket landsbyen med fest tlfytere. 
Byvandring på torsdag.

• Skjoldbjerg-Almstok: 
Vil gerne have elektroniske infotavler udendørs, men de er dyre.
Er ved at tage tlbud hjem på nye vinduer tl medborgerhuset.
Koncert den 28/10 med Should be, should not be.

• Stenderup-Krogager: 
Stenderup Skole er nu en flial af Søndre Skole, og hele herlighe-
den har skiftet navn tl Lynghedeskolen.
Åbent hus for E-sport 23/8.
Der arbejdes med nu udviklingsplan, 2018.
Legepladsen er besigtget af BK – en del tng skal udskiftes.
Ny webside

• Sønder Omme-Bøvl: 
Bytorvet indvies 7/10 af borgmesteren.
Ved åen er for kanoophaling og fskeri for handicappede taget i 
brug.
Der er kommet lys på sten.
Vil have muldtoilet på shelterpladsen ved kondisten.

• Urup-Nollund-Eg: 
I forsamlingshuset er der 9/9 loppemarked og temadag om USA.
Se mere på vor facebookside.

• Vesterhede: 
Har vundet en halv sejr på busområdet.
Vil have lokalplan for skolegrunden.
Oves kulturpark er snart klar, med shelter, bord og bænke.

• Vorbasse-Fitng-Nebel: 
Hundeskoven er klar.
Sommerens turismeprogram er gennemført.
Arbejder nu med byfornyelsesprojekt.

10 Fastsættelse af mødedatoer for næste periode.

Mødeplan:

1. 2. oktober 2017. Valgmøde. Hejnsvig.

2. 27. november 2017 kl. 18.00. Vorbasse Kro.
inkl. julefrokost.

11 Dagsordenspunkter for de næste møder.

1. Evaluering af valgmøde den 2. oktober.

2. Turisme.

3. Landsbysanering.

4. Landdistriktspuljen.
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5. Orientering fra lokalrådene.

12 Evt.

• Jørgen Svanberg: Informér kassereren (han hedder Jørgen), 
hvis der sker ændringer med jeres bankkonto, fx ved nyt 
registreringsnummer eller bankskifte

Referent: Holger Villumsen
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