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Tid Onsdag d. 27. oktober, 2021, kl. 19-22

Sted Kirkehuset, Østergårdsvej 5, Stenderup, 7200 Grindsted

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig: Torben Jensen
Sdr. Omme: Eva-Lene Nielsen
Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen, Lene Madsen
Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse
Urup-Nollund-Eg: Uffe Jensen
Vesterhede: Susanne Jensen
Vorbasse: Ole Gram

Særligt indbudte Lasse Pedersen, Billund Kommune

Afbud Laila Toudal, Jørgen Svanberg, Jørgen Johansen

Fraværende Heidi Pedersen, Vorbasse

Referent Holger Villumsen

Referat

1 Stier i fremtiden. Indlæg fra naturmedarbejder Lasse Pedersen, Billund Kommune.

• Fortalte om Fremtidens rekreative netværk, et pilotprojekt i de fire kommuner Billund, 
Vejle, Bornholm, Næstved og Vordingborg samt organisationerne Dansk Cykelturisme, 
Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Vandrerlaug og destinationerne Trekantområdet, 
Sydkystdanmark og Bornholm. 

• Billund Kommune er kommet med, fordi vi anmodet om deltagelse.

• I vor kommune er der fra nu og i de kommende tre måneder afprøvning af opstillede 
skiltei landskabet, som afspejler et ruteplanlæggerværktøj på www.knudepunkter.dk. 
Kortet ligger der allerede. Afprøv gerne mulighederne.

• Kritik: Det på knudepunkter.dk viste kort bør rumme mere landskabsinformation.

• Projektet løber over tre år med en række delprojekter.
Senere tages der på politisk niveau stilling til, om systemet skal være landsdækkende.

• Afdelingen modtager gerne idéer.
Kontaktdata: Lasse Pedersen, afd. Trafik, Park & Natur, lpede@billund.dk, 7972 7065

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

• Godkendt.
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3 Orientering fra formanden.

a) Velkommen til nyt medlem fra Skjoldbjerg: Lene Madsen.

b) Politikerne husker stadig oftere at nævne landdistrikterne efter at vi ved nu tre 
kommunale valgkampe har gennemført vælgermøder. 
Tak for indsatsen i forbindelse med vort velbesøgte vælgermøde i Hejnsvig den 6/10.

c) Kassereren har ekstra arbejde i forbindelse med indførelse af Vestjysk Banks websystem 
efter denne banks fusion med Den Jyske Sparekasse, som vi hidtil har benyttet.

4 Behandling af ansøgninger til Landdistriktspuljen.

a) Viaduktfesten Filskov, frivillig forening. 
Ansøgning om 51.000 DKK til indkøb af et markedstelt.
Imødekommet med 48.209,25 DKK (beløbet er efter mødet korrigeret administrativt ned 
fra 51.000 DKK grundet fejl i beregningen fra ansøger).
I markedsteltet opstilles boder under Viaduktfesten, der er Filskovs store årlige sociale 
begivenhed. Teltet erstatter cirka 40 år gamle boder af træ, som er udtjent. 
Viaduktfestens overskud uddeles til lokale foreninger. 

b) Vorbasse Seniorer, frivillig forening. 
Ansøgning om 20.471 DKK til en gennemførelse af event arrangeret af Vorbasse Seniorer.
Ansøgningen blev ikke imødekommet.
Projektet er en social aktivitet, som ansøgeren normalt selv indtjener økonomiske midler 
til betaling af gennem aktiviteter på Vorbasse Hestemarked. Denne indtægt har ansøger 
grundet coronaepidemien ikke haft i 2020 og 2021, hvorfor ekstern finansiering søges.

c) Landdistriktspuljens saldo til uddeling i resten af 2021 er herefter 251.790,75 DKK. 
Sidste ansøgningsfrist er den 10. november jævnfør kommunal annonce. 
Ansøgninger sendes til BLDRs formand. 

d) Landdistriktspuljen indeholder i 2022 én mio DKK. 
Baseret på en fordelingsnøgle aftalt med byrådet fordeles et beløb til de 8 landdistrikter. 
Resten udgør en pulje, hvor fra der kan ansøges om midler til specificerede projekter.

e) BLDRs formand har i år også varetaget vejledning til ansøgere, efter ønske fra byrådet. 
Formanden konstaterer, at opgaven er ganske omfattende.

f) Ansøgningsskemaet kan måske udformes mere pædagogisk, så det for ansøgerne bliver 
nemmere at udfylde korrekt. 

5 Synliggørelse af landdistriktspuljen fremover.

• Med virkning fra 2022 fastsattes antallet af ansøgningsrunder igen til 4 med tidsfrister 
som tidligere.

• Information om puljen med ansøgningsfrister sker som tidligere på Billund Kommunes 
webside og i lokalaviserne.

• Gennem pressemeddelelser bør BLDR synliggøre bevillinger og afslag på bldr.dk.

6 Evaluering af Kommunalvalgmødet den 6. oktober 2021.

1. Opfølgning på mødet – presse, læserbreve, hjemmeside etc.
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7 Turismeprojektet.

a) BLDRs sekretær havde forud for aftenens møde forfattet og udsendt en rapport på 27 
sider. Rapporten indeholder: 
   1) Status med tilbageblik over forløb siden 2016.
   2) Gennemgang af dokumenter 2016-2021 med opsamling.
   3) Oplæg til genstart af projektet.
   4) Tre bilag.

b) Forsamlingen udtrykte tilfredshed med rapport og oplæg. 
• Landdistrikterne i Billund Kommune har reelt ingen tradition for at arbejde med 

turisme. 
• Ud over B&Bs til gæster fra Legoland har vi meget lidt reelt eller systematisk 

italesat indhold. 
• Fra bunden skal der opbygges en solid fortælling om landdistrikterne og et 

systematisk opbygget overblik over vore ressourcer og muligheder. 
Til iværksættere skal vi konstruere et grundlag, som de kan opbygge deres egen 
virksomhed på.

c) Formanden: På baggrund af rapporten er det tydeligt, at projektet skal kvalificere os selv i
BLDR til arbejde med turisme i landdistrikterne, men indholdet vil samtidig blive nyttigt 
for landdistrikterne.

d) Holger Villumsen gennemfører projektet Turisme i landområderne i Billund Kommune, 
som afsluttes inden sommer 2022.

8 Byggemodning

a) På vælgermødet den 6. oktober afgav politikerne uklare oplysninger om processen for 
byggemodninger i centerbyerne og landsbyerne. De oplyser at ville anvende en fleksibel 
metode, men: hvori består det fleksible? 

• Betyder det for eksempel, at politikerne kan skifte kurs og i situationen 
imødekomme de mest højtråbende borgeres krav om tildeling af byggegrund? 

• Eller at politikerne accepterer tilfældigheder som følge underbemanding i 
rådhusets personalegruppe?

• Hvis fleksibilitet er en fordel, hvilket fordel har landsbyerne så af fleksibilitet?

b) Landdistrikterne har behov for tydelig information fra byrådet.
Fire år i uvidenhed er uantageligt. Tydelige vilkår kræves snarest.

9 Status på COC-containeren i lokalområderne.

• Børnenes Hovedstad opstiller en container ved Filskov Friskole efter jul.

• Om lignende aktiviteter i andre landdistrikter forelå ingen information.

10 Legepladser

a) Status legepladser: 
Nye kommunale legepladser er opført og indviet i Vesterhede og Filskov.
I Stenderup-Krogager er den planlagte legeplads under opførelse netop nu.
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b) Erfaring: Husk nabohøringer.
I Filskov har kommunen undladt gennemførelse af nabohøring før placering af en tovbane
tæt på en privat bolig. Naturlig støj fra legende børn giver derfor problemer. Med henblik 
på at undgå lignende problemer i andre landsbyer opfordres til sikring af, at projekterne 
gennemføres med grundig planlægning, herunder nabohøring.

11 Orientering fra lokalområderne. 

• Ikke gennemført grundet tidnød.

12 Mødedatoer. 

• Julefrokostmøde, Sdr. Omme Kro, mandag d. 22. november, kl. 18.00.

• 2022: Datoforslag fremlægges på næste møde jævnfør behov i forhold til ansøgningsfrist 
til landdistriktspuljen.

13 Punkter til dagsorden, næste møder 

• Landdistriktspuljen løbende.

• Frivillighed.

• Turisme.

• Opfølgning efter valget udvalgsarbejdet vedr. turisme.

• Opfølgning af landdistriktspuljen.

• Foredragsholder til årsmøde, fx oldekolle for seniorer?

• Evaluering af egen sagsbehandling af landdistriktspuljen.

• Kommunal fordeling af byggegrunde.

• Revision af landdistriktspuljeansøgningen og tilhørende regneark.

• Orientering fra mødet med landdistriktskoordinatoren.

14 Eventuelt.

• Facebookprofil er oprettet med navnet Billund LandDistriktsRåd \ BLDR
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