
Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk

Tid: Mandag d. 27. november, 2017, kl. 18.00-22.

Hvor: Vorbasse Kro

Deltagere: Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg.

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristensen.

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse.

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Eva Nielsen.

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:

-

Afud: Torben Jensen.

REFERAT
1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

• Godkendt.

2 Opdatering af medlemslisten for BLDR. 

• Ændringer gives løbende tl sekrettren, som ltgger dem på bldr.dk

• PS: Data om tndringer i eget lokalråd sender I selv tl kommunen.

3 Orientering fra formanden.

1. Turisme-workshop aflst grundet for få tlmeldte.
Tiden er åbenbart ikke moden.

2. Landdistriktskoordinator og udviklingskonsulent Signe Grønnegård 
Christansen er vendt tlbage fra barsel. Medens hun har vtret fravt-
rende, har vi reelt ikke haf en landdistriktskoordinator. 
Nu vil hun gerne have møder med de enkelte lokalråd for at blive ájour-
ført med de aktuelle forhold. 
Det omvendte gtlder også: Ønsker I et møde, så bed om det.
Vi har således igen en opsøgende og opmtrksom samarbejdspartner på 
rådhuset. Velkommen tlbage.



3. Fra Kim Hansen på Billund Erhvervsfremme forllder det, at Visitbillunds 
infosktrme opsat ude i landdistrikterne bør udskifes, da de deres it-tek-
niske platorm er fortldet. 

4. Kommentar 1 om Visitbillund: Websiden var i dag ikke i stand tl at vise 
informatoner på engelsk og tlsk – heller ikke om Legoland og Lalandia. 
Men der var visse informatoner på dansk. Webformidling slnes ikke højt
prioriteret.

5. Kommentar 2 om Visitbillund: Turismeerhvervene håndteres stadig som 
venstrehåndsarbejde af Billund Erhvervsfremme. 
Vi har tldeligvis ikke en turistchef.

4 Orientering om bredbånd og mobilnet, Billund Kommune.

• Fra sekretariatschef Jørgen Rle forllder det, at Billund Kommune fortsat 
arbejder for bredbånd tl landdistrikterne. 

• Ikke anvendte midler fra landdistriktspuljen overføres tl udbredelse af 
bredbånd jf. tdligere vedtagelse. Men ikke tl bedre mobildtkning.

• Udbredelse forventes at ske vej for vej. 
Det er derfor vigtgt, at der lokalt vises interesse for bredbånd.

5 Ansøgninger tl Landdistriktspuljen.

1. Stenderup-Krogager ansøger om DKK 23.119 nle legeredskaber tl an-
ltgget i Øparken.
Beløbet er meget lille, da der er tale om vedligehold med udskifning af 
dele, der ikke ltngere lever op tl lovkrav. Legepladsen var nl i 2006.

Ansøgningen indstlles tl velvillig videre behandling på rådhuset.

Det bemtrkes samtdig, at Billund Kommune er løbet fra et løfe om le-
gepladser tl nludstlkkede villaområder. Billund Kommune henviser nu i 
stedet køberne af blggegrunde tl legepladsen i Øparken.

2. Filskov-ansøger om DKK 31.518,75 tl udarbejdelse af udviklingsplan 
2018-2028. 
Filskov var den første landsbl, som fk en udviklingsplan, og nu skal den 
fornles. Vi forsøger denne gang at få unge med ind i projektet, således 
at de tager medejerskab tl udviklingsplanen, hvorved vi går efer et gli-
dende generatonsskife. Vi på 60 eller mere siger meget tldeligt, at vi 
gerne flyer os, og vi henvender os gerne direkte tl unge indblggere.

Ansøgningen indstlles tl velvillig videre behandling på rådhuset.

3. Da deye er årets sidste bestlrelsesmøde i BLDR, kan vi herefer konsta-
tere, at over 200.000 DKK af landdistriktspuljens midler ikke anvendes, 
og at beløbet derfor overgår tl projekt bredbånd i landdistrikterne. 

6 Opstart på arbejdet vedr. byfornyelse. 

• Status vedrørende et projekt for alle 8 landdistrikter: Intet er sket.
Initatvet ligger hos kommunaldirektør Ole Bladt Hansen.

• Vorbasse møder stor velvilje på rådhuset, men reelt står vort eget 
projekt stlle. Vi har et blfornlelsesprojekt med DKK 5,8 mio.



Indenfor projektet havde vi behov for at købe en ejendom med henblik 
på dens fernelse før projektering med tndring af gadeforløb og 
beplantning, m.m. 
Handlen skete bedst ved, at en lokal privatmand med god kontakt tl ejer
købte ejendommen og dermed lagde penge ud for Vorbasse bl og 
Billund Kommune. 

Deye er imidlertd blevet en pinlig sag for de øvrige aktve borgere i 
Vorbasse, da Billund Kommune ikke vil udbetale beløbet før tl februar 
2018. Begrundelsen skulle vtre, at BK først vil have en udbudsrunde, og 
den skal vtre defneret således at blder bag billigste pris får opgaven. 

Det ser ud tl, at vi er blevet fanget i en kommunal arbejdsgang, der ikke 
har blik for de små detaljer, efersom udbudsopgaver altd kan 
formuleres efer andre kriterier end billigste pris – hvis viljen er tl stede.

7 Opfølgning på mødet med økonomiudvalget d. 13. juni 2017. 

Bilag udsendt med endeligt referat af møde.

• I det nu foreliggende referat står, at kommunaldirektøren har initatvet 
og vender tlbage. – Det forventes at ske i januar 2018.

• Sagen drejer sig om, hvem der skal betale for hvad i landsblerne.
Landdistrikterne får årligt hver DKK 20.000 at arbejde med, men er der 
pligtopgaver, som vi skal anvende beløbet tl og dermed reelt ikke selv 
har råderet over? Og hvilke opgaver betaler Billund Kommune for?

• Spørgsmålet er aktuelt i forhold tl vedligehold af ster i ofentlige ejede 
grønne områder og parker. 

• Måske skal vi tage sagen i egen hånd og hente penge fra landdistrikts-
puljen, hvilket kan ske med projekter under DKK 15.000, der ikke skal 
ansøges og godkendes af kommunen?

• Nedstyelse af BLDR-udvalg, der skriver et opltg om håndtering af 
bevillingsrunder og foreltgger det på BLDRs møde i februar. 
Medlemmer: Johan Andersen (indkalder), Jørgen Svanberg og Ove 
Møberg.

8 Evaluering valgmødet i Hejnsvig.

• Panelet var meget stort med 35-40 personer fordelt ved partborde. 
Liberal Alliance mødte ikke. Antallet af tlhørere var cirka det samme 
som antallet af kandidater.

• Var det et godt setup?  Både ja og nteh…

• Ja, for så vidt at vi selv holdt opltg om tre aktuelle emner. 
Deye var en god sikring af debat om landdistrikternes problemstllinger. 
Kandidaterne skulle ikke selv levere opltg. 
Ordstlrer Andreas Bjerre, redaktør på JV, gav kandidaterne lejlighed tl at
debayere vore tre opltg. 

• Hallen var lidt for stor, selv om halvdelen af rummet var lukket af bag et 
gardin. Der var lidt for stor flsisk afstand mellem panel og tlhørere. 

• Panelet var meget stort. 
En anden gang kunne der anvendes et panel, hvor parterne fk blot 2-3 
pladser hver – eller måske skal vi helt undvtre et panel ?



• Llden var ikke god. 
Måske var årsagen, at de to mikrofoner anvendte samme frekvens?

• BLDR afolder vtlgermøde igen i 2021.
Opltggene holder vi selv – igen.

• Lokalrådene i Vorbasse og Skjoldbjerg havde efer BLDRs arrangement 
den 2/10 egne valgmøder. 

9 Fremtdig fordeling af midler fra landdistriktspuljen. 

• Spørgsmålet blev behandlet under pkt. 7 ovenfor.

10 Projekt tlflytterboliger.

• Bilag med henvendelse fra projektet var udsendt før mødet.
Med i initatvet er landsforeningen Danmark på Vippen og 
landsforeningen Landsblerne i Danmark. 

• Projektet har modtaget interesse fra ca. 30 landsbler. 
Efer sigende viser kreditoreningsfolk også interesse. 

• Projektleder Preben Bole Jørgensen hører gerne fra os på 
tlflyerboligggmail.com

• Der er behov for boliger tl fere forskellige målgrupper i landsblerne. 
Ikke kun skilsmisseramte har behov for en lejebolig. 
Mange familier med børn og to voksne søger lejebolig med mere end 
100 kvm boligareal. 

• Behovet eksisterer, fordi kreditoreninger og banker har pålagt sig selv 
og dermed de købsinteresserede meget skrappe budgetkrav. 
Helt konkret stller bankerne krav om meget store månedlige 
rådighedsbeløb og krav tl hurtg salgsbarhed. Kravet kommer ikke fra 
Finansrådet, selv om bankerne dtkker sig bag denne forklaring.

• Lona Linding opllste, at bankerne er bange for skilsmisser. På nlopførte 
huse er der i dag en stor og meget hurtg afskrivning, da renten er lav. 
Ejerne er derfor teknisk insolvente, hvilket bliver et problem ved 
skilsmisse. Én voksen kan sjtldent sidde tlbage alene med gtlden efer 
en skilsmisse. Skilsmisser vtrger bankerne sig imod med skrappe krav tl
husstandens rådighedsbeløb og husets salgbarhed.

• Der er også eksempler på, at bankerne arbejder overfadisk og ikke 
styer sig detaljeret ind i konkrete låneanmodninger. Indtrlkket er, at 
bankerne generelt er uinteresserede og afvisende overfor långivning tl 
landdistrikterne. 

• Finanstlslnet bør flye tl Jllland. Her kan vi anskueliggøre andre 
realiteter end i hovedstaden. Her kan fordomme møde virkelighed.

11 Orientering fra lokalrådene. 

• Filskov: 
Sundhedsprojektet med vandrest og mountainbikebane er under 
udvikling. De fre vandresters forløb er ttt på at vtre fastlagt, og et 
frma fra Århus arbejder med design af oplevelsespunkter, der på jlsk 
udtales håtspåts. Arbejdet med mtb-banen ligger pt stlle, da det viste 



sig at kommunen lige skal have udarbejdet en landzonetlladelse med 
forudgående nabohøring. 
100-året for jernbanens komme tl Filskov blev markeret med en 
udstlling i Viadukthallen, hvilket tltrak 3-400 besøgende. 
Efer to måneder med genbrugsplads skal vi nu have den første 
evaluering med kommunen. De forudsete knaster er faktsk blevet tl 
alvorlige problemer. Det gtlder trange vejforløb, for få fraktoner 
(containere) og den skriflige formidling. I planltgningsfasen var 
kommunens konsulenter fra en storbl ikke villige tl at høre på os, så vi 
er sptndte på den kommende proces. 

• Hejnsvig-Donslund: 
Den gamle købmandsbutk er blevet renoveret, så den kan anvendes tl 
andre formål. 
Vi har fået hele fre medlemmer i blrådet, inkl. to fra Vesterhede. 
Billiardklubben.

• Skjoldbjerg-Almstok: 
Nlanlagte clkelster er nu klar tl brug. 
Vi har afoldt en velllkket koncert med musikere fra Shubidua. 
Vi er på vej med et projekt, hvor vi skal udskife alle vinduer i 
Medborgerhuset.

• Stenderup-Krogager: 
Hotelgrunden er nu solgt tl en nabo og bliver tlplantet med henblik på 
forskønnelse af blen. 
Genbrugsplads har vi endnu ikke, men kommunen har omsider fået kik 
på en egnet grund ved idrttscenter og bane. 
I det kommende blråd får vi to medlemmer. 
Julebellsning opstyes. 
Clkelst skulle vtre anlagt 2016, men den har vi endnu ikke set noget tl.

• Sønder Omme-Bøvl: 
Vort nl torv er indviet, og vi er meget tlfredse med det. 
Ntste opgave er hovedgaden, hvor vi har et antal tomme butkker. 
Skolen vil gerne engagere elever i et projektarbejde med skabelse af 
idéer og prtsentaton af dem i en tomt butkslokale. 
Genbrugsplads indvies om kort td. 
Julebellsning opstyes.

• Urup-Nollund-Eg: 
Bredbånd forventes etableret tl foråret. 
Vi har haf en velllkket dag med krtmmermarked og veteransttvne for 
gammel teknik. Om afenen havde vi mad og musik, hvilket trak ftrre 
deltagere end arrangement om dagen. 
Vistnok før jul anltgges en st tl Eg. 
Vi mister to medlemmer af blrådet.

• Vesterhede: 
Sidst i oktober havde vi et godt besøgt mikromarked. 
Vi arbejder videre med fornlelse af skolegrunden. 
Oves naturpark er blevet indviet.

• Vorbasse-Fitng-Nebel: 
Vi arbejde med nl udviklingsplan, som nok kommer først i det nl år.

↓



12 Mødeplan.

1. Tirsdag 27. februar i Vesterhede.

2. Årsmøde – onsdag 18. april i Hejnsvig, hotellet.
Emne? – Boliger i landdistrikter?

3. Onsdag 30. maj i Sønder Omme.

4. Juni – måske med Økonomiudvalget.

5. Tirsdag 28. august i Skjoldbjerg.

6. Mandag 26. november i Filskov.

13 Dagsordenspunkter tl de næste møder.

1. Årsmøde.

2. Orientering fra lokalrådene.

3. Mobildtkning.

4. Blsanering.

5. Visitbillund.

6. Måske turisme.

14 Eventuelt.

• Intet.

Referent: Holger Villumsen 


