
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Onsdag den 9. marts, 2022, kl. 19-22

Sted Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov

Deltagere Filskov: Johan Andersen. Holger Villumsen.

Hejnsvig: Torben Jensen. Mads Kragh

Nollund-Urup-Eg: Uffe B. Jensen. Laila Toudal.

Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen. Lene Madsen.

Stenderup- Krogager: Leif Kruse. Lona Linding.

Sønder Omme: Eva Lene Nielsen. 

Vesterhede: Susanne Jensen. Jørgen Johansen.

Vorbasse: Ole Juul Gram. Charlotte Milland.

Særligt indbudte -

Afbud Jørgen Svanberg.

Fraværende -

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

• Godkendt.

2 Orientering fra formanden

1. Velkommen til BLDRs nye medlem: Mads Krag, Hejnsvig. 

2. Næstformanden og formanden arbejder fortsat med ændringer i ansøgningsskemaerne til
landdistriktspuljen. Skemaerne er pt. i høring og til godkendelse på rådhuset. Godkendte 
skemaer forventes klar til brug til næste ansøgningsrunde i maj. Se mere under punktet 
eventuelt.

3. Det er fortsat ikke afklaret, hvilken størrelse landdistriktspuljen havde i 2022. BK arbejder 
på afklaring. Antagelig kan der være en difference på omkring 5-6.000 DKK.

4. Formanden mindede om, at landdistrikterne skal have opdaterede og gældende udvik-
lingsplaner, da de jævnfør aftale med Billund Kommune er en forudsætning for at kunne 
modtage midler fra Landdistriktspuljen. Skjoldbjerg er undtaget herfra, da området 
egentlig er en del af Vorbasse.
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5. Kommuneplan 2022-2033 blev vedtaget 14-12-2021 af byrådet. 
Svar på BLDRs høringssvar er modtaget 21-02-2022 – citat: 

Siden midten af 2019 har det ved lov været et statsligt krav i kommuneplanlæg-
ningen, at kommunerne skal arbejde med en strategisk planlægning for landsbyer. 
Billund Kommune har i tilgangen til denne planlægning valgt at lægge sig tæt op af 
de krav planloven indeholder. 
Kommunen valgte at inddrage Landdistriktsrådet i arbejdet for at få indsamlet 
viden om de forskellige landsbyer til brug i planlægningen. Desværre kan kommu-
nen konstatere, at der ikke har været lavet en ordentlig forventningsafstemning. 
Kommuneplanen er et dokument som primært fokuserer på fysiske forhold i kom-
munen. Hvilke fysiske greb skal der til for at fremme udviklingen i landsbyerne. 
Strategier og sociale forhold er således ikke i traditionel forstand kommuneplan-
stof. Dette varetages gennem strategier som for eksempel landdistriktspolitikken 
eller landdistrikternes udviklingsplaner. Derfor er det ikke taget med i kommune-
planen.

6. Formanden genoptager skrivning og udsendelse af information om BLDRs virke til 
medlemmerne af kommunalbestyrelsen og pressen.

7. Ladestandere til elbiler er på vej til visse landsbyer.

3 Behandling af ansøgninger til Landdistriktspuljen

1. Ansøgning fra Sdr. Omme Naturrum. Eventpakke med udstyr til afholdelse af events. 
Ansøgning version 2 med mere indhold, men samme ansøgte beløb. 
Under debatten bemærkedes, at ansøgningen er et delprojekt inden for et større projekt, 
hvilket må være årsdagen til, at der er vedlagt ét tilbud.
Bevilget 50.000 DKK.

2. Ansøgning fra Kontaktudvalget, Filskov. Interaktive skærme til publicering af lokale 
nyheder, opsættes i hallen, hos købmanden og på skolen, kun hardware.
Bevilget 44.807 DKK. 

Saldo til rådighed: Det præcise beløb afventes fra rådhuset.

4 Valg af ny kasserer

1. Jørgen Svanberg udtræder af BLDR. 
JS har siden etableringen af BLDR i december 2006 været kasserer for BLDR.
Sdr. Omme søger en ny deltager til overtagelse af Jørgens plads i BLDR.

2. Forsamlingen valgte LL til ny kasserer.
I samarbejde med formanden har LL varetaget opgaverne i den seneste tid.

3. LL meddelte, at bevillingen til brug i 2022 endnu ikke er modtaget fra BK, hvilket formo-
des begrundet i kommunens egen uklarhed om puljens størrelse i 2021. Den årlige bevil-
ling til de 8 lokalråd er derfor endnu ikke udsendt.

4. Anmodning til landdistrikterne: indsend årsregnskab 2021 til kassereren nu.
Benyt LLs private mail: lonalinding@gmail.com
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5 Tilbagemelding fra møde med landdistriktskoordinatoren

1. Landdistriktskoordinator Mette Vagner Rasmussen er med ny energi vendt tilbage i 
stillingen efter afsluttet barselsorlov.

2. I forhold til BLDR varetager MVR processerne med godkendelse af nye skemaer til land-
brugspuljen, beløb til rådighed i landdistriktspuljen, årshjul for begivenheder og opgaver.
MVR er ikke kun Billund Kommunes landdistriktskoordinator men har også andre 
administrative opgaver, herunder byggemodning.

6 Turismeprojektet

1. Status på turismeprojektet, der løses af konsulent Holger Folkmann Villumsen.
HFV redegjorde for den planlagte projektløsning. Afslutning forventes omkring 1. juni.

Landdistrikterne i BK har enkelte overnatningssteder, der primært anvendes af turister i 
Billund by, men landdistrikterne har ikke en tradition for egne tiltag til fremme af turisme 
i lokalområderne. Landdistrikterne har end ikke en grundfortælling, der kan tiltrække turi-
ster. Projektets primære formål er derfor at etablere en grundfortælling og samtidig ind-
samle data om landdistrikternes aktuelle forhold og bestræbelser på at skabe lokal turis-
me. Resultatet forventes anvendt til planlægning, italesættelse og markedsføring.

2. BLDRs møde med borgmester og -sekretær Susanne Illum den 24. marts kl. 9.30-10.30. 
BLDRs tre deltagere: formand, næstformand, Eva Lene Nielsen. Måske Uffe B. Jensen. 

3. Ideer til kommissorium.
Samles af deltagerne, der modtager input fra BLDRs øvrige medlemmer.

7 Henvendelser til politikerne efter kommunalvalget 2021 – Opsamling

1. Byggemodning i lokalbyerne. 
Igangsætning af konkrete byggerier sker efter vedtagelse af lokalplaner, som først skal 
vedtages. Landdistriktskoordinatorens oversigt over arbejdet med nye lokalplaner i 
lokalbyerne: 

a. Hejnsvig, Østerbo. 
Lokalplan forventes vedtaget 2022.

b. Hejnsvig, almene boliger på Billundvej 2 og Bredgade 33. 
Lokalplan forventes vedtaget 2022-2023.

c. Sønder Omme.
Lokalplan forventes vedtaget medio 2022.

d. Vorbasse.
Lokalplan forventes vedtaget omkring årsskiftet 2022-2023.

e. Filskov nordøst, nyt område på østsiden af mergelsøerne. 
Arbejde med lokalplan forventes igangsat efter lokalt borgermøde forår 2022.

2. § 17, stk. 4-udvalg til udvikling af turisme i landdistrikterne.
Møde om nedsættelse af udvalg er aftalt møde med borgmesteren 24-03-2022. 
Se dagsordenens punkt 6, ovenfor.

3. Revision af landdistriktspolitikken.
Kommer formentlig på dagsordenen i 2023.
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4. Saneringspuljens forhold.
Saneringsudvalget har følgende ønsker:

a. Saneringsudvalget, Kristian Hansen, udfører forarbejdet med indstillingerne til 
Økonomiudvalget, når der fra ekstern side eller efter henvendelse fra BK selv er 
foreslået konkrete ejendomme til notering på listen over saneringsmodne ejen-
domme.

b. Saneringsudvalget ønsker jævnlige tilbagemeldinger fra rådhuset på såvel almin-
delig sagsbehandling som løbende projekter. Endvidere ønskes ved sagsafslutning
en opgørelse over omkostningerne på det enkelte projekt.

c. Udvalgets ansvarlige, Kristian Hansen, skal løbende have mulighed for at kontakte
landdistriktskoordinatoren.

d. Saneringsudvalget ønsker jævnlige tilbagemeldinger om saldoen på kontoen til 
brug for køb af saneringsmodne ejendomme. 

e. Saneringsudvalget ønsker fremover også at kunne arbejde med Den Prioriterede 
Liste over saneringsmodne ejendomme. Hidtil har udvalgets arbejde udelukkende
haft karakter af såkaldt brandslukning i forhold til akutte ejendomssager. 

8 Status Saneringsudvalget

1. OJG informerede om indholdet på udvalgets seneste møde, 1. marts 2022.
Listen over saneringsmodne ejendomme er egentlig lang, men ejerne er i reglen ikke 
indstillet på salg. Blandt emnerne er Mejeriet Fælleslykke i Stenderup-Kroager.
I øvrigt arbejder udvalget med den prioriterede liste over saneringsmodne ejendomme.

2. OJG modtager lokalrådenes forslag til saneringsemner – ingen fremført her.

9 Studietur efteråret 2022

• Enighed om fokus på seniorboliger. 
Også foreslået: turisme, herunder stisystemer. 

• Studieturen gennemføres lørdag den 8. oktober.
Program udarbejdes.

10 BLDRs årsmøde 2022

1. Årets tema: Seniorbofællesskaber i landområderne.

2. Dato flyttes til: onsdag 27-04-2022, kl. 19-22 i Vesterhede Mikrohal.

3. Vedtagelse af tekst i indbydelse med detaljeret information om aftenens program, 
indhold og oplægsholdere.

4. Indbydelser: Sekretæren udsender indbydelse til kommunalbestyrelsen.
Formanden udsender indbydelse til ældrerådet.

5. Annoncering varetages af formanden. Inklusive pressemeddelelse.

6. Praktisk arrangement: Løses af Vesterhede Lokalråd. Minihallen har plads til 70 deltagere.
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11 Orientering fra lokalområderne

Filskov: Friskolen har nu et projekt klar til nedrivning af en ældre fløj og opførelse af en ny, hvilket 
udvider skolens kapacitet til modtagelse af flere elever fra Blåhøj og Langelund. 
Tovbanen i landsbyens nye kommunale legeplads i anlægget er blevet fjernet efter nabo-
klage over støj fra børn i tovbanen (BK havde ikke gennemført nabohøring før opstilling). 
Lalandia-Cup er netop gennemført med 3.200 deltagere, aktiviteter gennem to dage og et 
overskud på ca. ½ mill. DKK. 
Inden for det næste års tid fuldfører BK anlæg af dobbeltrettet cykelsti på den sidste del af 
strækningen til Sdr. Omme.

Hejnsvig: Nye byggegrunde forventes klar til byggeprojekter i 2023.
Byggeriet af den ny folkeskole går planmæssigt. 
Sammen med skolen skal lokalrådet skabe et nyt samlingssted.
Stisystemet udvides i samarbejde med Billund Kommune. Der ønskes især bynære stier.

Nollund-Urup-Eg: Nye vindmøller er måske på vej. Guleroden er ledige penge fra staten til vedva-
rende energi. Solceller forventes opsat på ca. 100 ha. Fra BK kan det være vanskeligt eller 
langsommeligt at få penge til vindmøller udbetalt. LAGs system glider bedre.
Bankospil afholdes jævnligt, men vi har behov for en ny forstærker til opråberen.
Den 31-03-2022 gennemfører menighedsrådene i Urup, Nollund og Grindsted sogne hver 
deres afstemning om sammenlægning. Landdistriktsrådet Nollund-Urup-Egs område har 
samme geografiske udstrækning som sognene Nollund og Urup. 

Skjoldbjerg-Almstok: Gennemfører i øjeblikket ombygning med nyt gulv, og resultatet fremvises 
den 26-03-2022 kl. 10-12 for borgerne.
Cykelstiprojektet Skjoldbjerg-Koldingvej syd for Billund er løbet ind i både de sjældne 
birkemus og en lokal kritik af linjeføringen, som derfor måske vil blive ændret. BK arbejder 
med sagen.

Stenderup-Krogager: Kommunens nye legeplads er indviet. Dog savner dagplejerne legeredskaber
til de mindste børn. Møde afholdes herom.
På én aften har seks foreninger i samme lokale gennemført deres generalforsamlinger efter
tur, hvor alle lytter på alle. Rækkefølgen blev afgjort gennem lodtrækning. Arrangementet 
indeholdt også fællesspisning for de 62 deltagere. Med denne fremgangsmåde fik alle 
foreninger god viden om hinandens forhold. Deltagere var Fællesrådet (= lokalrådet), out-
doorstedet Krogen, lokalarkivet, Teglgårdshallen og dens støtteforening samt idrætsfore-
ningen SKIF. Pensionistforeningen og jagtforeningen afstod fra at deltage i arrangementet.
Krydset nær kirken har været uheldigt udformet, men der er tilfredshed med konstruktiv og
hurtig reaktion fra BK.
Har planer om etablering af en afmærket sti eller et stinet til rundture i byen, hvilket 
navnlig vil være nyttigt for turister.
Stort arrangement med fastelavnsfest og gudstjeneste er afholdt.

Sønder Omme: Projekt for områdefornyelse er afsluttet.
Det kommunale pilotprojekt til ny skiltning af stier er nu gennemført.
Borgermøde afholdes tirsdag 15-03-2022, hvor der forventes indvalgt nye tillidsfolk til Sdr. 
Omme Borger & Erhverv (som ikke er lokalråd).
Cykelstien mellem byen og Simmelvej udvides fra smal grussti til dobbeltrettet asfaltsti som
på resten af strækningen til Filskov.

Vesterhede: Stort arrangement med fastelavnsfest og gudstjeneste er afholdt.
Aktivitetsbane ønskes etableret, og der er derfor nedsat en aktivitetsgruppe, der i nær 
fremtid indleder arbejdet.

Vorbasse: Projektet for byfornyelse afventer stadig reaktion fra Vejdirektoratet. Der er gået så 
lang tid, at budgettet nok ikke længere holder. Måske start efterår 2023. Måske får vi 
tiloversblevne granitfliser fra BK (ej anvendt i Sdr.Omme). 
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Kunststofbanen blev afvist af BK, så nu står vi med ledige penge, der i stedet påtænkes 
anvendt til et spektakulært projekt.
Vorbasse er den eneste by i Billind Kommune, hvor opvarmning sker med naturgas, der 
som bekendt er blevet alt for dyr. Nu søger vi et alternativ. I øjeblikket overvejes en lokal 
varmepumpestation. Økonomien er acceptabel, når 75 % af gaskunderne tilslutter sig, heri 
indregnet alle storkunder. Der skal i så fald etableres et fjernvarmenet. 
Årets pris for godt og smukt byggeri uddeles snart.

12 Mødedatoer 2022

1. Årsmøde onsdag den 27. april 2022. Vesterhede, Minihallen.

2. Tirsdag den 14. juni 2022. Skjoldbjerg. Ansøgninger til landdistriktspuljen behandles.

3. Torsdag den 01. september 2022. Sdr.Omme Kro. Ansøgninger behandles.

4. Lørdag den 08. oktober 2022. Studietur.

5. Mandag den 28. november 2022. Vorbasse Kro. Ansøgninger behandles.

13 Punkter til dagsordenen, næste møde(r)

• Landdistriktspuljen løbende. 

• Turisme.

• Byggemodning.

• Årsmøde, evaluering.

• Studietur.

• Frivillighed.

• Ældrekollektiver.

• Opfølgning på: Turismeudvalg, rev. af landdistriktspuljen og byggemodning.

• Evaluering af sagsbehandling, landdistriktspuljen.

• Unge, bolig, aktiviteter.

• Besøg af bosætningskoordinator, Marianne Witte.

• Sti-manden hos Billund Kommune– Lasse Pedersen.

• Turisme: Camperpladser i lokalområderne. 
Kontakt vedrørende etablering: specialkonsulent Mette Greisen Damsgaard, 
mgd@kystognaturturisme.dk, 3049 3349. 

14 Eventuelt

• Som orientering omdeltes det under punkt 2.2. ovenfor omtalte skemasæt.
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