
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Tirsdag d. 26. maj 2020, kl. 19-22. 

Sted Sdr. Omme Kro. 

Deltagere OBS: Pga. Corona-situationen deltog kun 1 fra hvert lokalområde 
for at kunne overholde forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.

Afbud

Fraværende Skjoldbjerg-Almstok

Referent Johan Andersen

Referat

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

2 Orientering fra formanden.

1. Årsmødet udsættes til næste år.

2. Der er nu gang i Saneringspuljen.

3. Vi har stadig en landdistriktskoordinator, Mette Vagner Rasmussen.

3 Stillingtagen til ansøgninger, Landdistriktspuljen.

Projekter til behandling: 

a) 4 H haveprojekt, Sdr. Omme. Se bilag. Fuldt beløb. 
Efter beskæring af landdistriktspuljen nedsat til 150.000 kr.

b) Klubhus i Bøvl, Sdr. Omme. Se bilag. Til viderebehandling.

c) Projekt Helligkilden, Vorbasse. Se bilag. Fuldt beløb. 
Efter beskæring af landdistriktspuljen nedsat til 150.000 kr.

d) Vedligeholdelse af stier, Sdr. Omme. Se bilag. Ingen tildeling.

4 Turismeprojektet. 

Henrik Willadsen har ligget på sygehuset i længere tid med alvorlig sygdom. Derfor ingen svar i 
lang tid.

Det er vedtaget med Henrik Willadsen, at han kommer og afleverer projektet mandag d. 24. aug. 
Kl. 19 i Vorbasse.
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5 Bysanering.

1. Status ved Ole Gram.

• Gruppen er nu på 4 personer + 1 repr. fra kommunen. 

• Vigtigt at lokalrådene får indmeldt lokale ejendomme, som er saneringsmodne.

• Arbejdsgruppen har forespurgt om et møde med borgmesteren, hvor det videre 
arbejdsgrundlag skal drøftes. 

2. Møde med borgmesteren. 

• Borgmesteren har sagt ja til et møde før sommerferien.

3. Andet.

• 2 ejendomme i Filskov og Vorbasse er aktuelt i fokus. 
Filskov er købt af udvalget. 
I Vorbasse er auktionen udsat. Endnu et hus i Vorbasse er i fokus.

6 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen.

• Foreløbig ingen afklaring af retningslinjerne for tildeling. Næste møde med kommunen er 
berammet til d. 10. juni 2020. Ole Gram og Johan Andersen deltager.

• Sidste: Landdistriktspuljen blev af byrådet tirsdag d. 26. maj, mens vi sad og vurderede 
projekter beskåret, så der kun var 300.000 kr. tilbage for 2020. Landdistriktspuljen er 
derfor nu brugt op.

7 Billund Kommunes Legepladspuljer 2020 – status.

1. Vesterhede: Der er endnu ikke noget i gang pga. coronasituationen.

2. Filskov: Endnu ikke igangsat pga. coronasituationen.

3. Stenderup: Endnu ikke igangsat noget.

8 Orientering fra lokalområderne.

Filskov:

• Friplejehjemmet er nu på kommunal takst pr. ¼-2020. Havde også Covid 19, men er nu fri 
for sygdommen igen.

• Ny skoleleder ansat på Friskolen pr. 1. aug. 2020. 

• Lokalplanen for udvidelse af erhvervsgrundene er vedtaget.

• Alle aktiviteter har været aflyst. 

Hejnsvig:

• 1-2 byggegrunde tilbage, så der arbejdes på udstykning med kommunen. Der tænkes på 
udstykning mod nord-øst. 

• Jorden til cykelsti er købt og påbegyndes til efteråret.

• Ansøgning til aktivitetsbane kommer til landdistriktspuljen.

Sdr. Omme: 

• Ved at være i mål med byfornyelse. Der er kommet nye byporte ved indfaldsveje. 
Renovering af torvet næsten afsluttet.
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• Restbeløbet bliver brugt på en fest sammen med spejderne og Naturrum. 

• Cykelstierne ved Omme Landevej og Amtsvejen, Filskov bliver iværksat. 

Skjoldbjerg-Almstok: 

• Intet.

Stenderup- Krogager: 

• Krydset skal igen laves om, da lastbilerne ikke kan passere. 

• Etablering af overfladesø i byen er færdiggjort. Nyt græs etableres. 

• Plejehjemmet er stadig under renovering. Stierne omkring plejehjemmet er løftet af 
rødder. 

Urup-Nollund Eg: 

• Banko har været lukket ned sammen med fester. Forsamlingshuset mangler indtægter.

Vesterhede: 

• Indvielse af borde-bænkesæt gik godt. 

• Fastelavn samlede byen med 50-60 stykker.

Vorbasse:

• Vejdirektoratet har lovet at gøre sig færdig i forhold til vejføring i forbindelse med 
byfornyelse.

• Lejeboliger fra Movia er godkendt i Økonomiudvalget på grund midt i byen. 

• Ny skulptur på torvet af Morten Stræde er under planlægning. 

9 Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019 v. Jørgen Svanberg.

• Årsregnskabet fremlagdes af kass. Jørgen Svanberg.

• I år er der lavet 2 regnskaber. Et almindeligt og et for Turismepuljen. 

• Gregers Lindhardt holder som revisor. 

• Regnskabet blev godkendt. 

10 Punkter til dagsorden, næste møde.

1. Frivillige og frivillighed, en kontinuerlig opgave – Stadieteorien. Overvejelse om 
fællesarrangement.

2. Konstituering.

3. Landdistriktspuljen.

4. Bysanering.

5. Turisme, Henrik Willadsen.

11 Eventuelt.

Møde 10. juni:

1. Mødet med Økonomiudvalget er udsat til efteråret.

2. Næste auktion i Vorbasse er d. 10. juni. 
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3. Den gl. Handelsbankbygning, Sdr. Omme bliver måske til kontorfællesskaber.

Næste møde bliver i Vorbasse d. 24. august kl. 19.

God sommerferie til jer alle.
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