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Tid Onsdag den 17. marts 2021, kl. 19. 

Sted Videomøde ved hjælp af link til Teams

Deltagere Gæst i mødets første halve time: Stephanie Storbank, Venstre
• Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
• Hejnsvig: Torben Jensen
• Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen
• Stenderup-Krogager: Lona Linding
• Sdr. Omme: Jørgen Svanberg
• Urup-Nollund Eg: Uffe B. Jensen, Laila Toudal
• Vesterhede: Susanne Jensen
• Vorbasse: Ole Gram

Afbud Ove Møberg, Hejnsvig. Eva-Lene Nielsen, Sønder Omme. 
Hans Peter Kristiansen, Skjoldbjerg. Leif Kruse, Stenderup-Krogager.
Jørgen Johansen, Vesterhede. Heidi Pedersen, Vorbasse.

Fraværende -

Referent Holger Villumsen

Referat

1 Kommunalvalg 2021 – partirunde

En halv time med byrådsmedlem og borgmesterkandidat Stephanie Storbank (SS), Venstre, der 
kort fremlagde sine politiske opmærksomhedspunkter og besvarede spørgsmål. Partiet har endnu
ikke vedtaget sit oplæg kommunalvalg 2021. 

SS arbejder med temaerne trivsel (i by og på land), vækst (alle steder skal være stærke, 
sammenhængskraften skal styrkes) og samarbejde (med BLDR som en vigtig partner). De tre 
punkter indeholder også velfærd. SS betonede, at hun selv bor i et landdistrikt. 
SS ønsker et bredt boligudbud i hele kommunen, så ingen er tvunget til at forlade et landdistrikt. 
Hun talte positivt for cykelstier, turisme, iværksætteri også i landsbyerne, skolestruktur med plads
til små skoler, udbredelse af Børnenes Hovedstad til områder uden for Billund By og for – med 
uklart formål – byfortætning. 

Under debatten viste SS sig positivt indstillet overfor 

• En større landdistriktspulje, hvis behovet kan begrundes konstruktivt. 

• Mere synlige politikere. 

• At alle politikere skal være vidende om forholdene i landdistrikterne.

• En opdatering af landdistriktspolitikken, herunder oprettelse af en nyt § 14, stk. 4-udvalg.

• Mere aktiv lokal turismepolitik. Trekantsamarbejdet er for langt borte.

• Mere målrettet erhvervsudvikling i landdistrikterne. Landdistrikterne er ikke kun områder 
for bosætning, fritid og søvn.



• Sikring af tilgængelig natur. Sikring af vandrestier på eksisterende markveje jævnfør 
gældende lovgivning. Aftaler med lodsejer om nye trampestier, også på tværs af 
sognegrænser. Billund Kommune som vandrer- og outdooromåde.

• Årlig temadag for politikere, administration og lokalråd med gensidig orientering, 
præsentation af idéer og projekter samt netværksopbygning.

På spørgsmålet om, hvor hun ser landdistrikternes største udfordring og behov, svarede SS, at 
hun gerne ser en langsigtet strategi for landdistrikterne. 

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

I mødet den 26. november 2020 på Filskov Kro deltog kun én deltager fra hvert lokaldistrikt, jf. 
gældende regler under coronaepidemien. Referatet blev skrevet af formanden. I mødet deltog: 

• Filskov: Johan Andersen
• Hejnsvig: Ove Møberg
• Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristiansen
• Stenderup-Krogager: Leif Kruse
• Sdr. Omme: Jørgen Svanberg
• Urup-Nollund Eg: Uffe B. Jensen
• Vesterhede: Susanne Jensen
• Vorbasse: Ole Gram

Referat af mødet den 26. november 2021 blev godkendt.

3 Orientering fra formanden.

1. Hilsen fra Ove Møberg, som nu udtræder af landdistriktsrådet. 
Hejnsvig vil finde et nyt medlem af BLDR.

2. Henrik Willadsen har endnu ikke leveret oplæg om turisme. Han oplyser, at han grundet 
corona må holde sig helt isoleret. Vi skal ikke forvente et færdigt produkt på denne side af
sommerferien.

3. Landskabsarkitekt Thomas Andersen har forladt Billund Kommune til fordel for Herning 
Kommune, og BK har endnu ikke ansat hans efterfølger. I projekterne for etablering af 
nye legepladser er ansvarshavende kontaktperson nu legepladsinspektør Louise Lindtofte 
Skjærbæk, Park og Vej Drift, 7972 7153, lls@billund.dk. 

4 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen. 

Endelig vedtagelse af punktet, hvor alle medlemmer deltager.
Bilag 1: BLDRs udkast til rettelser.
Bilag 2: Endelig indstilling til ØK fra forvaltningen.

Bestyrelsen var på mødet den 26. november 2020 ikke fuldtalligt fremmødt grundet corona. En 
beslutning blev derfor ikke truffet. I stedet vedtoges en hensigtserklæring som grundlag for 
diskussion i en mere fuldtallig bestyrelse på mødet den 22. januar 2021, som imidlertid aflystes på
grund af coronaepidemien. Nu er sagen sat på dagsordenen til mødet den 17. marts 2021.

Tekst vedtaget den 26. november 2020:

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.

BLDRs møde den 17. marts 2021 havde ingen nye kommentarer til ovenstående.

5 Aktuelle ansøgninger.

• Puljen indeholder pt. 600.000 DKK. 

• Corona dæmper idéudviklingen, da der kun forelå én ansøgning.

• Filskov Friskole og Børnehave ansøgte om 18.344 DKK. 
Der er tale om et delprojekt til et hovedprojekt med titlen Kreativ piratskib, der opføres i 
skolens ude- og legeområde. Beløbet blev bevilget.

6 Status Saneringspuljen.

• Retningslinjer var forud for mødet udsendt i bilag til bestyrelsen. 

• Ole Gram oplyste om aktiviteten. Der er købt to huse, et i hhv. Filskov og Vorbasse. 
Der har været andre sager, som imidlertid er løst uden brug af midler.
Der forventes sager på vej i Løvlund og Sønder Omme. 

• Puljen er mest aktiv i akutte sager, selv om den egentlig skal følge en prioriteret liste.
Lige nu er vi økonomisk selvbærende, men det kan hurtigt ændre sig. 
Christian Hansen er en værdifuld arbejdskraft.

• BLDR bør på hver eneste møde gennemgå den prioriterede liste, som derfor forud skal 
fremsendes til BLDR. 

7 Om mødet med Økonomiudvalget den 8. december 2020, kl. 16-17.

Genoptagelse af punktet. Mødets endelige dagsorden:
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. august 2020 til BK, udkast til forbedret dialog mellem BLDR og BK 

(se bilag) 
7. Evt.

Bilag er tidligere udsendt. Vore kommentarer til de enkelte dagsordenspunkter: 

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. 



2. Besparelser.

▪ Ingen forberedte kommentar fra BLDR, da Billund Kommune egenhændigt satte 
emnet på dagsordenen, uden forudgående aftale.

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 Boligadministra-
tion 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.

BLDRs møde den 17. marts 2021 havde ingen nye kommentarer til ovenstående.

8 Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af Kommunalvalget 2021.

• Valgmøde afholdes af BLDR den 6. oktober 2021 i Skjoldbjerg eller Vorbasse.
Lokale aftales af Mette Knudsen og Ole Gram.

• I arbejdsgruppen om mødets tilrettelæggelse deltager desuden Lona Linding.

• Erfaringer fra valgmødet i 2017, som afholdtes i Hejnsvig: Lydteknikken drillede. 
Opstillingen af borde til kandidaterne og vælgerne kunne være bedre. Fx med højst 2 
politikere fra hver liste ved borde og resten af kandidaterne blandt vælgerne. Mellem de 
to grupper bør der ikke være så stor afstand – med mindre epidemiforhold tilsiger dette.

9 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: BK anlægger nu cykelstier både vest og øst for byen. Ny legeplads opbygges i anlægget, 
hvor der indtil nu blot er er anlagt en ny sti gennem området. Bovia opfører 13 lejeboliger 
ved Slåenvej. Erhvervsselskabet Filskovs Fremtid arbejder langsigtet i forhold til kommune-
planen med en skitse til lokalplan for anlæg af ny blandet bebyggelse øst for mergelgraven.

Hejnsvig: Ove Møberg udtræder af såvel lokalråd som BLDR, og vi skal nu finde et nyt medlem. BK
har givet kommunal garanti til opførelse af nye lejeboliger. Ny skole er under opførelse, 
hvor til vi skal finde finansiering af udearealer. Projekt for kløverstier er undervejs.

Sdr. Omme: Uro i lokalområdet grundet udsigt til udvidelse af statsfængslet. Landskabsarkitekt 
Thomas Andersens afrejse er i første omgang en bet for os, da han skulle sikre os et større 



beløb til en fest, som markerer afslutningen på byfornyelsesprojektet. Projekt for bygninger
på den gamle møllegrund.

Skjoldbjerg-Almstok: Cykelsti anlægges på sydsiden af Almstokvej, der forbinder Skjoldberg og 
Kolding Landevej, men der er ringe plads ved enkelte huse. I medborgerhuset er næste 
projekt at udskifte gulv.

Stenderup-Krogager: Engbo plejehjems faste beboere er efter byrådets budgetvedtagelse med 
der af følgende lukning af plejehjemmet allerede flyttet til andre kommunale plejecentre – 
nu bruges bygningen i dagtiden til aflastning, og til midlertidige boliger for personer fra 
boliger under renovering. Måske er der fundet en køber til Engbo, men om formålet er vi 
indtil videre hemmelighedsfulde. Projektet for en ny kommunal legeplads er ikke kommet 
så hurtigt i gang som planlagt, men Øparken ved åen er udvalgt som sted. Nye 
fartbegrænsninger på Tingvejen er nu politiets virkemiddel mod flere færdselsuheld.

Urup-Nollund Eg: Til en legeplads, der er planlagt af lokale kræfter, og som der er modtaget 
bevilgede midler til, er hjemkommet materialer. Grundet corona er vi ikke kommet i gang 
med opsætningen endnu, men foråret er på vej.

Vesterhede: Under corona har vi ingen aktivitet haft i lokalrådet.

Vorbasse: Aktivitetscentret er ved at være færdigt. En vejløsning er måske på vej, men vi er 
hæmmet af arkitekt Thomas Andersens afrejse fra rådhuset. For et boligprojekt er der 
måske en lokalplan på vej. Projektet til forskønnelse af hovedgaden har medført, at nogle 
husejere har fundet værktøjet frem og nu i højere grad forskønner deres huse. Projekt 
Kilden Vorbasse vil nok lykkes trods corona.

10 Mødedatoer 2021.

• Årsmøde aflyses. Var planlagt til den 15. april.

• Bestyrelsesmøde 15. april. I stedet for årsmøde afholdes almindeligt bestyrelsesmøde 
under iagttagelse af gældende regler under corona. Regnskab og beretning behandles.

• Bestyrelsesmøde 2. juni, Hejnsvig.

• Bestyrelsesmøde 25. august, Urup.

• Offentligt valgmøde 6. oktober, Skjoldbjerg eller Vorbasse.

• Bestyrelsesmøde 27. oktober med behandling af ansøgninger til landdistriktspuljen. Sted?

• Bestyrelsesmøde med julefrokost 22. november., Sdr. Omme

• Møde med Økonomiudvalget, dato skal findes, nok bedst efter nytår.

11 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Kommunalvalg 2021 – partirunde. 

• Landdistriktspuljen. Løbende evaluering.

• Frivillighed.

• Kommunalvalg 2021.

• Turisme. Møde med Henrik Willadsen fx 25/8?



12 Eventuelt.

• Kasserer Jørgen Svanberg oplyste, at BLDRs regnskab er klar til årsmøde.

• Fra en række lokalråd under BLDR har kasseren endnu ikke modtaget årsregnskab, hvilket
bedes indsendt snarest.

• Fra rådhuset har by- og planchef Karen Margrethe Høj Madsen sendt en hilsen. 
Hun meddeler, at hun har travlt, men at hun som vikar for landdistriktskoordinatoren er 
klar til at svare på spørgsmål indtil landdistriktskoordinatoren vender tilbage.


