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Sted Videomøde

Deltagere • Gæst: Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.
• Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
• Hejnsvig: Torben Jensen
• Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen
• Stenderup-Krogager: Lona Linding,
• Sdr. Omme: Jørgen Svanberg, Eva-Lene Nielsen
• Urup-Nollund Eg: Uffe B. Jensen, Laila Toudal
• Vesterhede: Susanne Jensen
• Vorbasse: Ole Gram

Afbud Hans Peter Kristiansen, Skjoldbjerg. Leif Kruse, Stenderup-Krogager.

Fraværende Torben Jensen, Hejnsvig. Jørgen Johansen, Vesterhede. Heidi Pedersen, Vorbasse.

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Kommunalvalg 2021 – Partirunde 

 Ulrich Kristensen (Borgerlisten) loggede ikke på kl. 19.00.

 Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (liste A, borgmesterkandidat) loggede på kl. 19.30 og 
deltog i den planlagte halve time. 

Oplæg v/ Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup:

• 40 % af befolkningen bor i landdistrikterne. 
Politik for landdistrikterne skal fylde meget mere i byrådet end i dag.

• Liste A vil gerne have et tættere samarbejde mellem byrådet direkte og BLDR. 
Ikke kun mellem Økonomiudvalget og BLDR. 

• Brugen af § 17, stk. 4-udvalget i 2014-2015 har ikke ført til de ønskede resultater.

• Landdistrikterne skal have arbejdspladser, og byerne skal ikke kun være sovebyer.

• Vi skal have større fokus på bosætning i hele kommunen, også i landdistrikterne.

• Turisterne skal finde muligheder i hele kommunen.

• Cykelstier skal binde hele Billund Kommune sammen.

• Af byrådets 25 medlemmer bor 13 i landdistrikter, hvilket er mere end halvdelen, men 
det kan ikke mærkes i byrådet.

Debat:

• Hvordan vil du gennemføre møder mellem BLDR og hele byrådet? 
Allerede nu har byrådet åbne temamøder umiddelbart før de egentlige byrådsmøder, og 



her kunne byrådet møde BLDR.

• Vil A arbejde for lejeboliger i landdistrikterne? Ja.

• Hvordan har du anvendt landdistriktspolitikken? 
Den er vanskelig at anvende, da den ikke er tilstrækkelig implementeret. 
Vi skal ville mere liv, og livet i landdistrikterne skal sælges bedre end tilfældet er i dag.

• Samarbejde om turisme, hvordan? 
Trekantsamarbejdet er for langt borte. 
I bør have en politisk repræsentation i fora, der arbejder med turisme. 
Potentialet i landdistrikterne anvendes i alt for ringe grad. Vi har ca. 5 millioner turister 
årligt, men de præsenteres stort set kun for megaattraktionerne i Billund.

• Skal vi have en revision af landdistriktspolitikken? 
Ja, 2014-2015 er længe siden. 
Vi bør udarbejde en version 2.0 i et nyt § 17, stk. 4-udvalg.
Landdistriktspolitikken bør gennemgå en revision hvert fjerde år, som en fast aktivitet.

• Er det politikken frem for byrådet, der har fejlet? Vi skal kunne skabe arbejdspladser, men
Billund Erhvervsfremme vil ikke tale med os. 
A: BLDRs potentiale bruges slet ikke. Billund Erhvervsfremme har fået en ny direktør, som 
vil ud i hele kommunen og bruge hele kommunens potentiale. BLDR bør have en plads i 
Billund Erhvervsfremmes bestyrelse.

• Er der plads til mere erhverv i landdistrikterne? 
Uklart svar.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

3 Orientering fra formanden.

Intet at meddele og notere under dette punkt.

4 Årsmøde – på coronavilkår.

Årsmøde kunne heller ikke i år afholdes som åbent møde grundet coronaepidemien. 

Formandens beretning, kasserens forelæggelse af regnskab og konstuering blev derfor i stedet 
behandlet under dette næsten almindelige bestyrelsesmøde – online.

Beretning, v/ formand Johan Andersen 
Denne beretning dækker årene 2019 og 2020.

1. Faktuelt består BLDR stadigvæk af 8 lokalområder fra Billund Kommune. Arbejdet har i høj 
grad siden d. 11. marts 2020 været præget af Coronasituationen. Møder er således blevet 
aflyst og flyttet i en uendelighed, hvilket både aktivitetsniveau og møderække bærer tydeligt 
præg af. Endvidere har de gennemførte møder været præget af begrænsninger i 
deltagerantallet. Årsmødet i april blev desuden aflyst. 

2. Landdistriktspolitikken og vore samarbejdspartnere.

Den nye landdistriktspolitik fungerer nu på 7. år. Overordnet virker den gældende 
landdistriktspolitik godt, men må siges at have skudt over målet i forhold til aktivitetsniveau 



mht. ildsjæleværksteder o.a., ligesom mødestrukturen med ØK og byrådet bør evalueres efter
de erfaringer vi har gjort igennem de sidste 7 år. Vi går efter etableringen af et §17.stk. 4 
udvalg i den nye byrådsperiode.

Generelt må vi sige, at landdistriktskoordinatorsituationen i perioden har været meget ustabil 
i forhold til det ønskelige i at have en fast person tilknyttet funktionen. En overgang forsvandt 
landdistriktskoordinatorfunktionen i forbindelse med strukturændringer i Billund Kommune 
endda helt. Det blev der dog politisk rådet bod på.

I forhold til samarbejdet med bosætningskoordinatoren er der nu et fornuftigt samarbejde, 
som betyder at vi får tilsendt relevant stof fra området, ligesom vi kan henvende os om hjælp.

Billund Erhvervsfremme har i perioden ikke været nogen positiv samarbejdspartner.

3. I løbet af 2019-20 har vi som landdistriktsråd været omkring behandlingen af flg. Områder:

a) I efteråret 2019 var BLDR på inspirationstur til Rødding, Salling, hvor vi oplevede 
afviklingen af Æblefestivalen i byen. Turen gav god inspiration til alle, i det Rødding på 
nogle fronter er kommet et skridt videre end os i forhold til udvikling af deres landsbyer. 
Det er her særligt værd at nævne, at man i Rødding arbejder med et udviklingsråd, som 
bestod af både lokale samt fagprofessionelle indenfor forskellige vidensområder. De 
arbejder dermed med en videreudviklet model i forhold til de lokalråd, vi aktuelt har i 
vore lokalområder.

b) De sidste mange år har Landdistriktsrådet talt om, hvordan vi kunne igangsætte noget 
omkring udvikling af turisme i landområderne i Billund Kommune, så vi lokalt kunne få 
udnyttet den store turistmængde, som kommer allerede nu kommer til Billund-området.
I foråret 2019, fik vi kontakt med en konsulent fra Salling, Henrik Willadsen, for at 
kvalificere et projekt, til inspiration for udvikling af turisme i Billund Kommunes 
landdistrikter.
Færdiggørelsen har måttet afvente Coronasituationen og konsulentens sygdom 
undervejs, men forventes afsluttet august 2021.

c) Arbejdet med etablering af en brugbar model for arbejdet med bysanering har været 
længe undervejs, men må nu betragtes som tilendebragt. Der er nu lavet retningslinjer for
arbejdet, som refererer direkte til BLDR. Lokalrådene har fremover pligt til at foretage 
indmeldelser af emner til sanering via saneringsudvalget, som så tager sig af det videre. 
Saneringsudvalget består aktuelt af 5 medlemmer fra de store lokalsamfund.

d) Efter afholdelse af årsmøde i 2018 med temaet: Etablering af lejeboliger i 
landdistrikterne, er det nu lykkedes de 5 store lokalområder at få etableringen af 
lejeboliger i gang. Støttet af gode prioriteringer fra byrådet ser det ud til at projekterne 
kan være færdige i løbet af 2021-2023. 

e) I forbindelse med byrådets beslutning om at overlade tildelingen til projekter i 
landdistriktspuljen helt til BLDR, er der udarbejdet nye retningslinjer gældende fra 2021.
BLDR står nu således for hele tildelingen 2 gange årligt uden indblanding fra ØK, og skal 
fremover stå til ansvar for brugen af midler ved stikprøvekontrol fra forvaltningen.
Retningslinjerne evalueres i nov. 2021.

f) Billund Kommune besluttede i 2017 år at etablere decentrale genbrugspladser i 
lokalområderne i løbet af 2018, delvist drevet af frivillige. 
Generelt er borgerne stadig glade for pladserne, men også lidt trætte af, at skulle køre 2 
steder hen med ting, som ikke kan afleveres lokalt. 
Efter den sidste evaluering er pladserne nu blevet hegnet ind, og der er nu kun adgang for
kommunens borgere og kun indenfor de almindelige åbningstider for genbrugspladserne i
Billund Kommune. 

g) Efter et mangeårigt ønske om at binde kommunen sammen med cykel- og gangstier, kom 
der i perioden god gang i etableringen af dobbeltrettede cykelstier efter den vedtagne 
stiplan, som nu følges. 
Derudover rulles der i lokalsamfundene de kommende år projekter ud, hvor gangstier er i 



fokus. Disse skal fremover vedligeholdes af lokalsamfundet.
I samarbejde med Børnenes Hovedstad er Billund Kommune i 2020 begyndt at etablere 
legepladser i de 5 store lokalområder. Planlægningen af legepladserne er sket med 
borgerinvolvering og betales og vedligeholdes fremover af kommunen. 

h) Også i 2019 og 20 har der været dialogmøde med Økonomiudvalget i Billund Kommune.
Indholdet var både evaluering af løbende sager og påpegning af nogle af de fokuspunkter,
som BLDR aktuelt arbejder med. Et møde, som bør fortsætte også fremover om end nok 
på et andet tidspunkt.

4. Også i år skal der lyde en stor tak til dig Holger, for vedligehold af vores hjemmeside. Det er 
guld værd også at have dig som makker der. Du har forstand på det og er godt skrivende. Tak 
til Holger for dette store arbejde og arbejdet som sekretær med alle udsendelserne. Når dette
er sagt også tak til dig Jørgen for trofast kasserertjeneste, siden vi startede i 2006 og til Ole for
inspirerende næstformandsarbejde og stadig stædig vilje til at komme til møder på alle mulige
og umulige tidspunkter med kort varsel.

5. Til sidst tak til jer alle for det store engagement I alle udviser både i forhold til det lokale 
arbejde hjemme hos jer selv og vores fælles arbejde i BLDR. Sammenhængskraften i dette 
arbejde er uvurderlig ikke bare for os selv, men også for den fremtidige udvikling i hele Billund
Kommune. 
Det skal være mit fortsatte håb, at både lokalområderne og Landdistriktsrådet, og dermed 
Billund Kommune, også fremover må nyde godt af vores fælles engagement, og at det også 
fremover må lykkes at tænke hele kommunen, såvel land som by, ind i vores arbejde.
Skal vi opsummere de sidste års arbejde, vil jeg sige, at der her efter 14 års kontinuerligt pres 
på Billund Kommune, faktisk reelt er begyndt at vise sig nogle mere langsigtede og tydelige 
spor af vores arbejde igennem årene. Det er bare om at blive ved.

6. Også i år kunne jeg have et overordnet ønske til fremtiden – både den nære fremtid og den 
lidt længere ude i horisonten - i form at, at vi som landdistriktsråd og lokalråd må evne at 
finde en frugtbar og overkommelig balance i forhold til de kræfter, vi lægger i samarbejdet 
med Billund Kommune. Der har i nogle af sagerne været en tendens til at gå administration i 
det, og det er ikke til gavn for nogen.

Kun ved stadig at være helt tydelig på vore behov bliver vi i stand til konstruktivt at kunne 
tage imod den udstrakte hånd Billund Kommune, alt andet lige, har rakt os de senere år. 
Udfordringen bliver således at docere vore egne lokale ressourcer på en måde, så der på sigt 
bliver tale om et udviklende og kvalitativt samarbejde mellem vore lokalområder og Billund 
Kommune. For frivilliges tid og res. har jo også en grænse. Håber I kan finde disse ressourcer 
også i fremtiden.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab, v/ kasserer Jørgen Svanberg

Godkendt, men der bør være en sammentælling af
udgifterne.

Konstituering

Genvalg til 
formand Johan Andersen, 
næstformand Ole Gram, 
kasserer Jørgen Svanberg og 
sekretær Holger Villumsen.



5 Status Saneringspuljen.

• Ingen penge er brugt af puljen siden sidste møde i BLDR.

6 Arbejdsgruppen til planlægning af Kommunalvalgmødet 2021. 

• Indledende møde er afholdt af gruppen: Ole Gram, Mette Knudsen, Lona Linding.

• Vælgermødet tænkes afholdt i Vorbasse.

• BLDR vil være den udfarende part. Vi har selv en ordstyrer. 

• Listerne indbydes til at møde med alle kandidater, hvor af to fra hver liste placeres ved ét 
panelbord.

• Vi udsender spørgsmål før mødet.

• Et skriftligt oplæg fremlægges på næste møde her i BLDR.

7 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Viadukthallen og friskolen har hver sine store og nye projekter for udvidelse. Skolen vil 
have nye faglokaler. Hallen vil have nye aktivitetsområder. Udgifterne er store, men begge 
har en finansieringsplan. Se ugeavisen i dag.

Hejnsvig: -

Sdr. Omme: Byfornyelsesprojektets afslutning markeres ikke med den forventede afslutningsfest, 
da arkitekt Thomas Andersen har forladt Billund Kommune, men der arbejdes med et 
alternativt projekt. Den gamle bank ombygges til lejligheder. Et andet byggeprojekt for 
lejligheder er måske på vej.

Skjoldbjerg-Almstok: Intet nyt i disse Coronatider.

Stenderup-Krogager: Intet nyt i disse Coronatider.

Urup-Nollund-Eg: Intet nyt i disse Coronatider.

Vesterhede: Intet nyt i disse Coronatider.

Vorbasse: Intet nyt i disse Coronatider.

8 Mødedatoer 2021.

• Onsdag 2. juni, Hejnsvig.

• Onsdag 25. august, Urup.

• Onsdag 6. oktober, offentligt valgmøde, Vorbasse.

• Onsdag 27. oktober, sted?, 
ansøgninger til landbrugspuljen behandles.

• Mandag 22. november, Sdr. Omme? 

9 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Landdistriktspuljen, løbende.

• Frivillighed.



• Turisme.

• Valg.

• Genbrugspladser, adgang.

10 Eventuelt.

Uffe Jensen: To spørgsmål til ubemandede genbrugspladser i landsbyerne: 

• Åbningstiden er blevet indskrænket, hvorfor? 
Svar: Fordi åbningstiderne til de bemandede og ubemandede genbrugspladser åbenbart 
skal være ens – men det gør ikke livet i landsbyerne nemmere. I øvrigt har kommunen pt 
en it-fejl, der kan gøre adgang til de ubemandede pladser besværlig.

• Ringkøbing-Skjern Kommune har hele to landdistriktskoordinatorer. Det må være godt. Så
kan de fx nemmere klare sig, når én er på barsel. Desuden er de to koordinatorer mere 
aktive med regelmæssige åbne møder på video, som enhver kan logge sig på. 
Det ville nyttigt for os, hvis vi også havde en stabil landskoordinatorfunktion.


