
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Torsdag. 26. november 2020, kl. 18-22. 

Sted Filskov Kro

Deltagere BEMÆRK: Der måtte kun sendes 1 repræsentant fra hvert lokalområde pga. 
forsamlingspåbuddet på max. 10 personer.

Afbud Susanne Gantzel, Vesterhede. Laila Toudal, Nollund. Eva-Lene Nielsen, Sdr.Omme.

Fraværende

Referent Johan Andersen

Referat.

1 Turismeprojektet. 

Aflevering af turismeprojektet, Henrik Willadsen var planlagt til i aften. 
Punktet udsat.
Der tages kontakt til Henrik Willadsen igen for endelig aflevering.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

3 Orientering fra formanden.

1. Cykelstier nu nået til Filskov, Simmelvej – Bredsten Ldv. I gang i december-januar 20-21.

2. Status Visit Billund. 

Svar på status vedr. Visit Billund-skærme fra Landdistriktskoordinatoren: 
”Nu har jeg undersøgt lidt nærmere omkring aftalen med tilskud til Visit Billund 
skærmene. Det lader ikke til at aftalen ophører ved udgangen af 2020. Det er Visit 
Billund/Billund Erhvervsfremme der har en aftalen om skærmene, men den er ikke 
tidsbegrænset. Det er dog ikke til at sige hvad planen er fremover, når Visit Billund skal 
overgå til et nyt destinationsselskab.”

4 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen.

Bilag 1: BLDRs udkast til rettelser.

Bilag 2: Endelig indstilling til ØK fra forvaltningen.

Der foretages yderligere afklaring med landdistriktskoordinatoren omkring antallet af 
ansøgningsrunder årligt samt forståelsen af den beskrevne forretningsgang. Som det kan ses af 
pkt. 6 er der foretaget en besparelse på 300.000 kr. i landdistriktspuljen for 2021.

Da bestyrelsen, pga. Corona, ikke var fuldtallig blev flg. foreslået som hensigtserklæring med 
henblik på senere diskussion og vedtagelse på mødet d. 22. januar 2021.:

1. Der aftales en forsøgsperiode på 1 år for det beskrevne administrationsgrundlag. 



Efter evaluering tages samarbejdet og den interne håndtering op igen. 
Formanden tager tørnen i 2021. 
Der opfordres til ekstra opmærksomhed fra lokalrådenes side i forbindelse med 
anbefaling af ansøgte projekter, så fejl minimeres. 

2. Der nedsættes et udvalg til beskrivelse af den interne forretningsgang for adm. af 
landdistriktspuljen. Udvalget består af formand og Nst.formand.  
Beskrivelsen udarbejdes i dec. 2020 og konfereres med angående 
landdistriktskoordinator og ny landdistriktskoordinator.  

3. Der foreslås 2 årlige ansøgningsfrister årligt – 1. marts og 1. oktober. 
1. marts kan 2/3 af beløbet bruges.

4. Det elektroniske ansøgningsskema evalueres i samarbejde med BK.

5 Status Saneringspuljen. 

Der har indsneget sig en misstemning i udvalget i forhold til hvilke ejendomme, der behandles i 
forhold til placeringen i kommunen.

Der er møde tirsdag d. 1. dec. i udvalget.

Formanden har indvilget i at besætte den sidste plads i udvalget pr. 1. dec. 2020.

6 Mødet med ØK d. 8. dec. kl. 16-17.

Hermed den endelige dagsorden til mødet med ØK:
1. Fremtidig administration af landdistriktspuljen
2. Økonomiudvalgets punkt om besparelser på 300.000 i Landdistriktspuljen i 2021.
3. Bysaneringspuljen
4. Lejeboliger på landet
5. Turisme i landdistrikterne
6. I forhold til skriv af 18. aug. til BK, udkast til forbedret dialog mellem BLDR og BK (se bilag)
7. Evt.

Flg. kommentarer er tilføjet de enkelte dagsordenspunkter undtagen pkt. 2, som er tilføjet siden 
af BK. Formanden færdiggør indlægget inden mødet.

1. Fremtidig administration af landdistriktspuljen.

a. Foreløbig plan for arbejdet præsenteres. Det påpeges, at vi ikke er tilfredse med 
ikke at være hørt i forhold til klargøring af ansøgningerne. BLDR påtager sig ar-
bejdet i 2021 og indholdet af administrationsgrundlaget evalueres efter 1 år. 

3. Bysaneringspuljen.

b. Er der akkumulerede puljemidler fra foregående år?

4. Lejeboliger på landet.

c. Bovia er kommet ind i Sdr. Omme, Filskov og Vorbasse. 
Hejnsvig planlægger udlejningsboliger. 
Stenderup-Krogager samarbejder med Varde Boligadministration om lejeboliger. 

d. Fremover er der behov for opmærksomhed på fortsat tilførsel af lejeboliger på 
landet. Folk vil gerne bo der. Betyder noget for bosætningen i kommunen, at der 
er varierede botilbud.

5. Turisme i landdistrikterne.

e. Afventer stadig rapport fra vores konsulent. Corona har forsinket arbejdet.



6. I forhold til skriv á 18. august til BK, udkast til forbedret dialog mellem BLDR og BK. 

f. En landdistriktskoordinator med en jobbeskrivelse ønskes. Der har været forfær-
delig mange skift i årenes løb.

g. BLDR overvejer hvordan der kan tilgå øget information til politikerne og embeds-
værk.

I 2021 koncentreres indsatsen i forbindelse med kommunalvalget. 
Vi inviterer udvalgte politikere til dialog og afholder valgmøde d. 6. oktober.

7    Mødedatoer 2021.

• 20. januar, Stenderup.

• 17. marts, Sdr. Omme.

• 15. april, Årsmøde, Skjoldbjerg.

• 2. juni, Hejnsvig.

• 25. august, Urup.

• 6. okt., valgmøde. Skjoldbjerg el. Vorbasse.

Mangler: 

• Best. møde oktober efter ansøgningsfirst.

• Julefrokostmøde slut nov./start dec.

8 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Landdistriktspuljen.

• Frivillighed.

• Turisme.

9 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: 

• Cykelsti. 

• Legeplads projekteret til foråret 2021. 

• Lejeboliger bygges foråret 2021. 

• Nyt industriområde færdigt ved Industrivangen mod vest. 

Hejnsvig: 

• Cykelstien Hejnsvig- Grindsted åbnet. Nye byskilte med farver opsat. 

• Projekter med kommunen: 

• Ny skole etableres med integration af flere aktiviteter. 

• Stiprojekt ala Kløverstierne under planlægning. 

• Byggegrunde til nye lejeboliger og ejerboliger øst for byen mod Billund.

Sdr. Omme: 

• Nye byskilte opsat. 15 lejeboliger er under bygning. 8 lejeboliger bag Q8-tanken under 
planlægning.



• Renovering af den gl. Midtbank. 

• Staten bygger et lukket fængsel til 100 mand i forbindelse med Det åbne fængsel.

Skjoldbjerg-Almstok: 

• Cykelsti dobbeltrettet Skjoldbjerg-Koldingvej anlægges jan. – juni 1922.

• Almindeligt vedligehold pågår af Medborgerhuset.

Stenderup- Krogager: 

• Varde boligadm. har lejeboliger under opførelse. 1. okt. salg af 3 byggegrunde. Der 
kæmpes for Engbos overlevelse. Krydset midt i byen er blevet kørt op 2 gange.

Urup-Nollund Eg: 

• Det undersøges, om der er afsat kommunale midler af til en legeplads. Der er solgt en 
byggegrund i Nollund.

Vesterhede: 

• Intet.

Vorbasse: 

• Hårdt arbejde med byfornyelse, som er gået i stå. 

10 Eventuelt.

• Vejdirektoratet har henvendt sig til BK om anlæg af en kommende cykelsti mellem Billund
og Grindsted.


