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Tid Mandag 10. august 2020, kl. 19-22. 

Sted Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, Vorbasse. 

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Ove Møberg, Torben Jensen

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristiansen, Mette Knudsen

Stenderup-Krogager: Lona Linding

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg

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

Vesterhede: Susanne Jensen, Jørgen Johansen

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Juul Gram

Afbud Leif Kruse, Eva-Lene Nielsen

Fraværende Frits Kristensen

Referent Holger Villumsen

Referat

1 Landdistrikterne i kommuneplan 2021-2033

1. Orientering fra byplanlægger Louise Grønbech Andersen, Billund Kommune (BK).

Der var afbud fra Billund Kommune til aftenens møde, hvor Louise Grønbech Andersen 
skulle have informeret om det udsendte spørgeskema, som planafdelingen vil benytte 
som grundlag for arbejdet med landdistrikterne i næste udgave af kommuneplanen.

Alle kommuner skal hvert fjerde år revidere deres kommuneplan jf. planloven. 
Loven er fra 2019 udvidet, således, at nye versioner af kommuneplanen fremover skal 
indeholder afsnit om udvikling af landsbyerne. Landsbyerne er ikke skarpt afgrænset ved 
byskiltet, men kan også omfatte det omgivende landområde, hvorved planarbejdet 
omfatter landdistrikter som en helhed af landsby og opland, således som praksis er i BK. 

2. Håndtering.

a) Forglemmelse af tre landdistrikter i planafdelingens arbejde: 
Skjoldbjerg, Urup-Nollund-Eg og Vesterhede udtrykte glæde over, at Billund 
Kommune efter nu igen opfatter dem som levende landsbysamfund og dermed ikke 
følger Danmarks Statistiks definition, der forudsætter mindst 200 indbyggere. 
BKs planafdelings oprindelige oplæg var, at planarbejdet kun skulle omfatte til de fem
største landsbyer: Filskov, Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Sønder Omme og Vorbasse.



b) Forglemmelse af den af politikerne vedtagne landdistriktspolitik. 
BK byråd har vedtaget en landdistriktspolitik, der gælder otte landdistrikter. Den 
syntes planafdelingen ikke at have været bekendt med. Alternativt havde afdelingen 
valgt at have set bort fra den. BLDR ved ikke, hvad årsagen til planafdelingens oplæg 
til arbejde med kun fem landsbyer var.

c) Samarbejdet mellem landdistrikterne og BK er til tider præget af manglende dialog fra
embedsværkets side. 

d) BLDR savner i hverdagens praktiske arbejde anerkendelse fra BK af, at 
landdistrikterne er en samarbejdende helhed med otte deltagere, der skal mødes 
ensartet fra embedsværkets side.

e) Mere kontinuitet i forvaltningen ønskes. 
Landdistriktskoordinatorstillingen har på få år været varetaget af flere forskellige 
personer. Ikke alle har været gode til at udfylde deres rolle som bindeled mellem 
landdistrikterne og de personer på rådhuset, som landdistrikterne har haft behov for 
etablering af kontakt til.

f) Lokalrådene ønsker at være en del af arbejdet med lokalplanerne. 
Det bør sikres, at alle politikere kender til landdistriktspolitikkens brug i hverdagen.

g) Turisme er et erhvervsområde, som landdistrikterne ønsker opprioritering af. Dette 
afspejler spørgeskemaet desværre ikke. 

h) BLDR er indstillet på at forelægge det ovenfor beskrevne forløb for politikene på 
junimødet, som er det møde mellem politikere og BLDR, der jævnfør 
landistriktspolitiken årligt afholdes i juni. På grund af coronakrisen er 2020-mødet 
forsinket og forventes afholdt inden for kort tid.

i) Det fra planafdelingen udsendte skema returneres af de enkelte landdistrikter 
i udfyldt stand senest mandag den 18. august 2020 direkte til 
lga@billund.dk byplanlægger Louise Grønbech Andersen, telefon 7972 7244 og 
mvr@billund landdistriktskoordinator Mette Vagner Rasmussen, telefon 7972 7047. 
Mette Vagner Rasmussen er rådhusets telefonbog opført som byplanlægger, men hun
fik for et halvt års tid siden også opgaven som landdistriktskoordinator.

2 Turismeprojektet

• Aflevering af turismeprojektet, konsulent Henrik Willadsen, nu Århus.
Kunne ikke gennemføres på dette møde grundet sygdom og afbud fra HW.
Nyt møde om dette emne søges aftalt, jf. pkt. 11.

3 Godkendelse af referat fra sidste møde

• Godkendt.
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4 Orientering fra formanden

• Det årlige junimøde med politikerne er grundet coronaepidemien endnu ikke 
gennemført. Formanden afventer indkaldelse.

5 Konstituering

• Personvalg til BLDR sker ikke på årsmødet, da hvert enkelt lokalråd selv vælger sine to 
repræsentanter. BLDR konstituerer sig årligt, efter årsmødet, som imidlertid aflystes i år 
grundet corona /COVID-19-epidemien.

• Genvalg på alle poster: formand Johan Andersen, næstformand Ole Gram, 
kasserer Jørgen Svanberg og sekretær Holger Villumsen.

6 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen

• Status efter formandens og næstformandens møde med kommunaldirektør Ole Bladt 
Hansen og områdechef for By og Plan Karen Margrethe Høj Madsen. 

• Landdistriktspuljen var på dagsordenen efter en af politikerne pludselig foretagen 
beskæring, hvorefter der ikke er flere midler at søge i 2020. 

• Referat fra rådhuset afventes og det vides derfor ikke, hvilket fremgangsmåde 
kommunaldirektøren vælger til den fremtidige administrative håndtering af puljen.

• BK synes ikke at meddelt offentligheden, at puljen er tom for resten af 2020, og at det 
dermed er nytteløst at indlevere ansøgninger til deadlines i resten af året.

7 Billund Kommunes legepladspuljer 2020 – status

1. Vesterhede har fået tildelt 500.000 DKK. 
Arbejdet ventes snart færdiggjort og indvielse er planlagt til den 23/8.
Undervejs i gennemførelsen af projektet har dialogen med BK været god.

2. Filskov får 1 mill. DKK, som anvendes til én legeplads.
Borgermøde herom er indbudt til afholdelse den 20/8.

3. Stenderup får ligeledes 1 mill. DKK, som anvendes til to legepladser.
Planlægger møde med dagplejerne om indretning, anvender ikke borgermøde.
Afventer initiativ fra BK, landskabsarkitekt Thomas Andersen, Trafik, Park & Natur.

Efter indretning vedligeholdes legepladserne af BK.



8 Orientering fra lokalområderne.

• Punktet udsat til næste møde.

9 Bysanering

• Status ved Ole Gram. Medlemmer af bysaneringsudvalget er desuden Kurt Kierkegaard, 
Dennis Refshøj og Chr. Hansen.

• Møde i udvalget afventes.

• Liste over huse, som udvalget kan vælge køb af, må kun opdateres en enkelt gang årligt, 
har BK afgjort. Udvalget finder dette ufleksibelt, hvilket politikerne har hørt og forstået.
Netop nu er der åbent for opdatering. Hver af vore otte landdistrikter bør derfor ikke tøve
med at indsende opdateringer til mvr@billund landdistriktskoordinator Mette Vagner 
Rasmussen, telefon 7972 7047, såfremt der er noget at indberette.

• Bysaneringsudvalget må ikke forhandle om betaling med panthavere i relevante 
ejendomme. BK varetager denne opgave. Forud sådan forhandling må udvalget gerne 
være i dialog med panthaverne og rapportere til kommunen, som tydeligvis vil have stam 
hånd i hanke med udviklingen. 

• Efter salg af købte bygninger går pengene tilbage i kassen på rådhuset.

• Puljen er tømt for 2020.

10 Frivillighed og frivillige

Hvordan griber vi arbejdet med frivillighed an fremover i Landdistriktsrådet?

• Procesinformation. Mange borgere vil gerne deltage i kortsigtede ad hocprojekter, men 
de kan være tøvende overfor faste opgaver i bestyrelser. Her er en maget praktisk 
udfordring, som vi før har hørt om.

• Flere lokalråd har fået nye deltagere med, fx Sdr. Omme og Filskov.

• Har vi brug for en ekstern oplægsholder i BLDR og/eller lokalrådene? Måske.
Tal med Frivillighedsrådet i Billund Kommune, FriSam, se link: 
https://billund.dk/politik/raad-og-politiske-udvalg/sociale-raad/frivilligraadet/
BK har en frivillighedskonsulent, Lærke Noer-Møller, 7972 7436, LNM@billund.dk.

• Formanden søger efter oplægsholdere.

• Et lokalråd arbejder med ledelse af landdistrikt med landsby, koordinering, 
udviklingsplaner. Lokalrådene har andre opgaver end fx en idrætsforening.

• Hvad er det gode ved et landdistriktsråd? Fortæl andre om det gode ved dit 
landdistriktsråd, fx til naboen, både i huset ved siden af og til andre landdistrikter 
indenfor eller udenfor kommunen. Det vil der være mere energi i end blot at se indad.

• Fællesarrangementer kunne være nyttige.
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• Fortæl pressen om landdistriktsrådene, og deres opgaver.

• Bosætningskoordinator har vi indtil videre ikke behov for at få besøg af.

11 Punkter til dagsorden, næste møde

• Frivillighed.

• Turisme.

• Temamøde om turisme med HW ønskes gennemført den 22. eller 23. september, 
kl. 19.00 i Skjoldbjerg Medborgerhus. 
Endelig dato kunne ikke fastlægges før udsendelse af dette referat.

• Næste ordinære møde: tirsdag den 24. november i Filskov.

12 Eventuelt

• Husk: De otte landdistrikternes oplyser deres lokale medlemmer af byrådet om, at de 
ønsker videreførelse af landdistriktspuljen i 2021 med 1 mill. DKK. – Det vil sige: Vi har et 
flertal af byrådspolitikere, som er valgt i de otte landdistrikter frem for i de to centerbyer. 
Lad lokale frivillige fortælle disse byrådspolitikere om behovet for landdistriktspuljen.


