
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Onsdag 25. august 2021, kl. 19.00-22

Sted Urup Hytten, Dyvelsrækkevej 17, Urup, 7200 Grindsted 

Deltagere • Gæst: Lucas Hansen, Sdr. Omme angående cykelstifolder.
• Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
• Hejnsvig: 
• Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen
• Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse
• Sdr. Omme: Jørgen Svanberg, Eva-Lene Nielsen
• Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen, Laila Toudal
• Vesterhede: Jørgen Johansen
• Vorbasse: Ole Gram

Afbud • Hans Peter Kristiansen, Skjoldbjerg.
• Susanne Jensen, Vesterhede. 
• Torben Jensen, Hejnsvig. 

Fraværende

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Kommunalvalg 2021 – Partirunde 
• Ulrich Kristensen fra den ny borgerliste meldte afbud før mødet. 
• Dawn Mortensen fra de radikale udeblev uden afbud.
• Allan Munk Nielsen fra de konservative fandt ikke Uruphytten, da han ikke havde opfattet

ændringen af mødested. 

Alle kendte opstillingslister til KV2021 har dermed haft mulighed for at præsentere sig for BLDR.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

3 Orientering fra formanden. 

1. Hans Peter Kristiansen udtræder af BLDR, og Skjoldbjerg finder en ny repræsentant ved 
siden af Mette Knudsen.

2. Udbetalinger fra landdistriktspuljen: Alle godkendte og bevilgede men ikke afsluttede 
projekter er af Billund Kommune bevilget et år mere til færdiggørelse, mod normalt to år.



3. Byggegrunde: Billund Kommune vil gerne imødekomme behovet for flere byggegrunde til 
nye villaer, men tildelingerne kommer i meget begrænset grad landdistrikterne til gode, 
medens Billund by favoriseres med et højt antal, inden for kort tid. Landsbyerne er tildelt 
få grunde og ingen for en længere tidshorisont. 

• Formanden skriver et høringssvar med denne kritik til BK. 
Hvis landdistrikterne har synspunkter, som ønskes medtaget i dette høringssvar, skal 
de være formanden i hænde senest søndag 29/8.

• BLDR bør benytte pressemeddelelser, når vi har sendt henvendelser som denne til BK.
Formanden skriver.

4. BK budgetoplæg 2022: Formanden tjekker, om der stadig vil være 1 million kroner i land-
distriktspuljen.

5. Både Filskov og Stenderup-Krogager er nu opstillingsberettigede til Ældrerådet, hvor til 
der er valg samtidig med kommunalvalget i november.

6. Turismeprojektet: Vi opgiver nu troen på, at konsulent Henrik Willadsen gennemfører det
turismeprojekt, som vi iværksatte med møde 17-09-2019 på Filskov Kro. 
Hvordan kommer vi videre? Måske kan vi selv udføre gaven. 
Formanden samler alle papirer. HFV skriver et oplæg til næste møde. 

4 Status Saneringspuljen. 

• Et hus i Løvlund undersøges med henblik på overtagelse.

• Antagelig begynder vi proaktivt at forespørge ejere af udvalgte huse om deres planer med
huset. Dette skal fungere som en døråbner for samtale om handling eller handel.

• En brandtomt i Sdr.Omme diskuteredes.

• Næste puljemøde afholdes 28/9.

5 Kommunalvalgsmødet den 6. oktober 2021 i Vorbasse. 

• Arbejdsgruppen for afholdelse af valgmøde fremlagde to bilag med henholdsvis 
a) plan for aftenens gennemførelse og b) spørgsmål til kandidaterne.

• Gruppen modtog enkelte forslag til tydeliggørelse af spørgsmål vedrørende den netop 
vedtagne kommuneplan og afsnittene om udvikling af landsbyerne. 

• PR: Plakater i A4 og A3 fremstilles. Skabelon til lokalt brug udvikles. 
Annoncering og pressemeddelelse til lokal presse.

• Mød gerne i god tid. 

6 Synliggørelse af landdistriktspuljen. 

• Der er 300.000 kroner i puljen. 

• En enkelt ansøgning om 50.000 kroner er modtaget. 
1-2 ansøgninger mere formodes at være på vej.

• Vi har sat fristen til 15/9 efter aftale med BK. Vi har tidligere haft årets sidste 
ansøgningsfrist i november, så vi flytter den gerne til 1/11, hvilket afstemmes med BK. 



7 Vandrestier og andre stier i Billund Kommune. 

• Midt i sommerferien og med en kort deadline bad en trafikplanlægger Vinoth Thiyagaraj 
lokalråd og landdistriktsråd om ønsker til kommende stier. Endnu en gang kunne vi 
konstatere, at kommunen ikke har styr på, hvem der repræsenterer den enkelte lokalråd 
og landdistrikter. Efter forhandling blev deadline udskudt til den 8. september.

• Baggrund for henvendelsen: BK udarbejder grundlag for, at politikerne i efteråret kan 
udvælge projekter for anlæg af flere stier i kommunen. Der må gerne være ønsker om 
korte og lange strækninger, osv. 

• BLDR kan bedst engagere sig i overordnede stier, der 
a) forbinder vore egne landdistrikter og kommunens to centerbyer, 
b) forbinder stier i Billund Kommune med stier i nabokommunerne.

• Lokalrådene udarbejder ønsker om lokale stiprojekter. 

• Landdistrikterne fremførte en række ønsker til længere strækninger for primært cyklister:

◦ Filskov: Asfalterede cykelstier mod øst til Langelund og mod vest fra Simmelvej til 
Sdr.Omme samt videre vestpå. En gennemgående vandresti langs Omme Å fra Vejle 
Kommune til Ringkøbing Skjern Kommune. 

◦ Hejnsvig: Har en central placering i kommunen men deltog ikke aftenens møde.

◦ Skjoldbjerg: Cykelsti til Kolding Landevej.

◦ Sdr.Omme: Vi ønsker stier til Stakroge, via grusgraven til Skovsnogen og i retning mod
Herning.

◦ Stenderup-Krogager: Vi har ingen stiforbindelse med andre byer indenfor BK, hvilket 
er vort højeste ønske. Vi ønsker en forlængelse af Den Skæve Bane fra Grindsted via 
Stenderup-Krogager til Tofterup i Varde Kommune og videre sydpå. Gerne også 
vestpå til Ansager.

◦ Urup-Nollund-Eg: En cykelsti fra Eg til Mølby og Varde. Forlængelse af en cykelsti i 
Nollund.

◦ Vesterhede: Cykelstier til Hejnsvig både og Stenderup-Krogager. 

◦ Vorbasse: Cykelsti til Hejnsvig, hvor der er flere muligheder for linjeføring. Cykelsti til 
Hovborg. Cykelsti til Bække og Kolding (hvorfra Troldhedestien er ført til Ferup).

• De enkelte forslag til kommunen skal efter oplægget indeholde 1) Beskrivelse af stien, 
2) Type, 3) Målgruppe og 4) Kortlægning af stien. 
Typen kan være cykelsti, vandresti eller en kombineret stitype, og underlaget kan fx være 
asfalt, stenmel eller trampemodellen med eller uden græsklipning og afmærkning med 
pæle eller skilte. De bidrager alle til udvikling kommunens infrastruktur.
Målgruppen (brugerne) er såvel lokale indbyggere som turister med behov 1) for at 
komme fra A til B (skolevej, arbejde eller andet formål), 2) for motion eller 3) for andet 
rekreativt formål. 

8 Placering af container – COC / Capital of Children.  

• COC / Børnenes Hovedstad modtager fra landsbyerne ønsker og forslag til containernes 
temaindhold, placering og tidspunkt.



9 Ny placering af Frirum.  

• Lokalsamfundene skulle melde tilbage på tilbuddet om overtagelse af et genbrugsprojekt 
fra BK. Er taget ned og henligger klar til afhentning.

• Interesse vistes kun fra Filskov, hvor den kan placeres ved friskolen.

10 Kommuneplanen. 

• Høringssvar er afgivet.  

11 Cykelfolder for Billund Kommune

• Der bør udarbejdes en informationsfolder, der viser alle cykelstier i vor kommune. Idéen 
fremførtes af Lucas Hansen, Sdr. Omme på baggrund af foldere fra andre dele af 
kongeriget. 

• Mange turister ankommer til vort område på cykel eller med cykel bag på bilen. 
De har behov for viden og forslag til benyttelse af tilgængelige ruter.

• Fra BK er interesse vist af har naturmedarbejder Lasse Pedersen, Lea Kromann-Gallop 
(fratrådt?, ses ikke i medarbejderfortegnelsen) og afdelingsleder Peter Borgen.

• Friluftsrådet har igangsat pilotprojektet Fremtidens rekreative netværk, hvor et såkaldt 
knudepunktsnetværk for vandrere og cyklister afprøves i tre egne af landet, nemlig 
kommunerne: Bornholm, Vordingborg-Næstved og Vejle Billund. 
Data indsamles gennem dette link: https://zvfo588bx9n.typeform.com/to/iKrJZpFZ, som 
alle bedes benytte, idet store som små bidrag af brugererfaringer og -ønsker modtages. 

• Cykelruter kan ses på flere apps og websider, fx 

◦ https://udinaturen.dk/map-page  , hvor der i højre side skal krydses af for cykelrute, 
inden de bliver synlige. Bemærk her, at Vejle er pænt dækket og,at Billund er et tomt 
rum = vi er usynlige. Kommunen er vist den eneste, der kan indberette til dette 
kortsystem.

◦ https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/index.html?usertype=3   viser de nationale 
cykelruter, hvor af ingen ruter dog går igennem vor kommune.

◦ Til brug på smartphones findes fx: Naviki – cykel App. Zoom godt ind for at se ruterne.

◦ Desuden findes kort over cykelruter mod betaling.

• Stenderup-Krogager gjorde opmærksom på, at de endnu ikke har fået cykelstier, hvilket 
de gerne vil have, og at de gerne vil være med på et kort.

• Lucas Hansen indbyder Lasse Pedersen til vort næste møde. 

12 Orientering fra lokalområderne.  

Filskov: a) Den nye kommunale legeplads indvies 19/9, men – BK har ikke i tide tide gennemført 
nabohøring, og det giver utilfredshed hos de berørte. Andre landdistrikter bør i tide tjekke, 
at nabohøringer er gennemført af kommunen. b) Nye trafikbump på Blåhøjvej er der me-
gen kritik af. c) Filskov er nu direkte opstillingsberettigede til ældrerådet.

Hejnsvig: - (ej repræsenteret)

Sdr. Omme: a) Projekt til forskønnelse af sydøsthjørnet ved lyskrydset er nu igangsat. b) Den 
gamle handelsbankbygning er solgt til to entreprenører og renoveres nu før udlejning. 

https://zvfo588bx9n.typeform.com/to/iKrJZpFZ
https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/index.html?usertype=3
https://udinaturen.dk/map-page


c) Området ved kroen er opfrisket.

Skjoldbjerg-Almstok: Intet nyt.

Stenderup- Krogager: a) Huset Mølgaard er efter malerarbejde med mere nu indviet i det 
tidligere plejehjem som hjem for 10-12 unge handicappede. Det giver arbejdspladser til 35-
40 personer afhængig af den enkeltes behov for pleje. Huset er privat ejet og er nu ved at 
indgå aftaler med kommuner. b) Projekt ny kommunal legeplads afventer igangsættelse. 
Legepladsens indhold er valgt. BK accepterer kun udgift til vedligehold af én legeplads i hver
by. c) Nye gadelamper opsættes i Øparken. d) Stenderup-Krogager er ligesom Filskov nu 
direkte opstillingsberettigede til ældrerådet, hvormed alle landsbyer nu har denne status.

Urup- Nollund-Eg: a) Banko er begyndt igen efter corona. b) Lokalrådet har doneret 20.000 
kroner til en hjertestarter, der placeres i Urup Forsamlingshus.

Vesterhede: a) Nyt tag på kirken, afsluttet projekt. b) Cykelstiønsker planlægges. c) Fliser til telte 
er lagt på sportspladsen. 

Vorbasse: a) Fælles generalforsamling er afholdt med Den Dynamiske Landsby. b) En præmie på 
10.000 gives til det bedste byggeri eller renoveringsprojekt, men ingen var i år gode nok til 
at modtage prisen. I stedet fik alle kandidaterne et paradisæbletræ. c) Nørre Torv ved 
gadekæret nyindrettes, så det passer bedre til en grøn by med rustik fremtræden. d) Plan-
temarked afholdes på markedspladsen i den kommende weekend.

13 Mødedatoer 2021.

• Onsdag 06. oktober, kommunalt vælgermøde, Vorbasse Fritidscenter.

• Onsdag 27. oktober, kl. 19.00, Kirkehuset, Østergårdsvej 5, Stenderup.
Ansøgninger til landdistriktspuljen behandles.

• Mandag 22. november, kl. 18.00, Sdr. Omme.

14 Punkter til dagsorden, næste møde
• Landdistriktspuljen løbende
• Frivillighed
• Turisme
• Kommunalvalg, evaluering af vælgermøde

• Stiprojekt 

• Mødedatoer 2022

15 Eventuelt.

Intet at notere.

Seneste nyt, ad pkt. 11: Lasse Pedersen deltager gerne i mødet 27/10. 


