
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Torsdag den 1. september 2022, kl. 19-22.

Sted Sdr. Omme Kro.

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. 
Sønder Omme: Ivan Kjær.
Vesterhede: – 
Vorbasse: Ole Juul Gram. Charlotte Milland.

Særligt indbudte

Afbud Eva Lene Nielsen, Sdr. Omme. 
Lona Linding, Stenderup-Krogager. 
Susanne Jensen og Jørgen Johansen, Vesterhede.

Fraværende

Referent Holger Villumsen

Referat

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

• Godkendt

2 Orientering fra formanden.

1. Samarbejde med Billund Kommune.
Enkelte landdistrikter har haft besøg af Billund Kommunes medarbejdere fra Trafik, Park 
& Natur, landskabsarkitekt Ingrid Terpager Hansen og afdelingsleder Peter Beierholm 
Borgen, og flere landdistrikter har aftaler om at modtage besøg i nærmeste fremtid 
vedrørende indsamling af oplysninger om gode opholdssteder i naturen. 

Forløbet har været bemærkelsesværdigt. Før sommerferien bad ITH om indsendelse fra 
borgere med oplysning om deres foretrukne opholdssteder i naturen. Tidsfristen var 
meget kort og formålet var lidt uklart, men for landdistrikterne syntes det at være en 
perfekt timet mulighed for at videregive data fra BLDRs nye rapport om turisme, der i 
høj grad peger på opholdssteder i naturen som et aktiv. Formanden for lokalrådet i 
Filskov (som også er BLDRs formand) straks gjorde ITH opmærksom på, at den korte 
tidsfrist var problematisk. ITHs reagerede positivt og bad om adgang til førstkommende 
lokalrådsmøde med henblik på indsamling af bidrag, således at den kommunale proces
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hurtigt kunne komme videre. Ønsket blev imødekommet. Hun fik derfor en halv time til 
løsning af opgaven i Filskov 9/8, hvilket siden viste sig at være det første af en hurtigt 
planlagt række møder, hvor hun ville besøge alle lokalråd. 

Under mødt den 9/8 åbenbaredes det under mødets forløb, at ITH og PB havde ændret 
plan uden at oplyse herom forud. I stedet for at være gæster på lokalrådsmødet tog de 
styringen af lokalrådsmødet (Filskov) og gennemførte en workshop af times varighed. I 
workshoppen anvendte de konceptet playfull learning. Noget lignende skete senere i 
Vorbasse. 

Fra deltagerne kom der kritiske reaktioner i både Filskov og Vorbasse. Dels opfattede 
nogle frivillige brugen af konceptet playfull learning som nærmest meningsløs brug af 
voksne frivilliges sparsomme tid, dels havde de foretrukket en forespørgsel fra ITH om 
gennemførelse af en forud beskrevet workshop, som interesserede kunne deltage i uden
at berøve lokalrådet tid på et møde med en dagsorden, der indeholdt mange andre 
spørgsmål. 

Formanden for lokalrådet i Filskov, der som nævnt også er formand for BLDR, tog den 
10/8 kontakt til de to kommunale medarbejdere, som fik forelagt kritikken, hvilken de 
modtog og accepterede. Ved indgåelse af aftaler om møde vil de fremover tydeligt 
fremlægge deres hensigt, plan og ønske om tidsforbrug. Det aftaltes også, at BLDR – på 
ikke nærmere specificeret vis – får mulighed for at orientere Teknisk Forvaltning om 
lokalrådenes ønsker til det fremtidige samarbejde med frivillige i landdistrikterne. 

2. Kommunalt budget 2023.
Under de kommunale budgetforhandlinger for 2023 viser det sig, at politikerne påtænker 
at spare 6 mill. DKK på budgettet for anlæg af cykelstier i 2023, 5 mill. DKK i 2024 og 4 
mill. DKK i 2024. Der er mulighed for at afgive høringssvar inden kl. 09 i morgen den 2/9 til
budget@billund.dk. – Se mere herom under punkt 4 nedenfor.

3. Børnenes Hovedstad ønsker møde med BLDR om konceptet Playfull Learning. 
Nu eller i 2023.

3 Hvordan faciliterer vi processen vedrørende turismerapporten fremover.

1. Opklarende spørgsmål og kommentarer til rapporten.

a. Rapportens forfatter anmodede forsamlingen om at fremføre kritik uden 
diplomatisk hensyntagen til, at forfatteren er medlem af BLDR. I denne sag er 
forfatteren ekstern leverandør af en konsulentydelse.

b. Der fremførtes to kritiske kommentarer: 

• Ole Gram påpegede en faktuel fejl vedrørende Vorbasse, p. 39 nederst. 

• Laila Toudal erklærede sig holdningsmæssigt uenig i tekst vedrørende 
museets nye navn. Som medarbejder ved museet kunne hun oplyse, at 
personale og bestyrelse har anvendt megen tid på udvikling af navnet 
Mark. Navnet på Museumsgården Karensminde anvendes fortsat, og 
organisationens navn er fortsat Billund Kommunes Museer.

c. Af andre kommentarer noteres: 1) Det er første gang, at jeg har taget mig tid til at
læse en rapport i min sommerferie. 2) Jeg kunne ikke ønske mig mere. 

d. Faktuelle fejl vil blive rettet. Forfatteren udsender snarest til BLDRs medlemmer 
en mail med oplysning om frist for fremsendelse af eventuelle faktuelle fejl 
(datoen er torsdag den 15/9, til hfvillum@proton.me). 
Rapporten opdateres derpå og udsendes til medlemmerne af BLDRs medlemmer, 
som distribuerer videre til lokalrådene.
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2. Profilering af BLDRs turismeprojekt og distribution af rapporten.

a. Flere lokalråd har haft rapporten på dagsorden og ser frem til at arbejde med 
den, men ikke alle lokalråd har haft rapporten på dagsordenen, hvilket derfor 
afventes før videre handling. I begyndelsen af oktober har alle lokalråd afholdt 
møder. 

b. I oktober sendes rapporten til Billund Kommunes politikere, direktionen og 
enkelte andre embedsmænd samt til destination Trekantsområdet, Billund 
Erhverv, museet og den lokale presse. 

4 Nedlæggelse af Billund Kommunes tandklinikker i landdistrikterne

• Spørgsmålet om centralisering har tidligere været på Billund Kommunes dagsorden flere 
gange, og der har været gennemført høringer af skolernes bestyrelser. Bestræbelserne på
at gennemføre centralisering mødte dengang stor modstand ved folkeskolerne i de 
berørte landsbyer, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse. 
– Emnet var ikke en del af valgkampen i 2021, men i forbindelse med forhandlingerne om 
kommunens budget for 2023 viser det sig nu, at sagen var en del af konstitueringsaftalen 
mellem V og A. 
Et medlem af henholdsvis V og A fra Vorbasse har som de eneste stemt imod, og 
medlemmet af V er derfor blevet ekskluderet af byrådsgruppen. Det forlyder, at As 
repræsentant risikerer samme skæbne.

• Forsamlingen undrede sig over politikernes fremgangsmåde, der ses som udemokratisk. 
Der har ingen høring været af skolernes bestyrelser, hvormed politikerne har benyttet sig 
af en udenomsdemokratisk metode.

• Formanden bemyndigedes til at skrive et høringssvar inden tidsfristen i morgen 2/9 kl. 09.

• Formanden bemyndigedes samtidig til at afgive høringssvar vedrørende den påtænkte 
beskæring af plan og budget for anlæggelse af cykelstier. Reduktionen er så stor, at det 
næppe er realtisk at forvente nye stier i landdistrikterne. 
– Se også punkt 1.2 ovenfor om dette emne.

5 Behandling af ansøgninger til Landdistriktspuljen.

Landdistriktskkordinator Mette Vagner Rasmussen meddeler, at der til uddeling i resten af 2022 
er: 768.164 DKK – 50.000 DKK allerede disponeret = 723.164 DKK til rådighed.

1. Ansøgning fra Kontaktudvalget i Filskov om 226.000 DKK til udgivelse af lokalhistorisk bog 
med titlen Når vi minker med. Formålet er at beskrive den særlige iværksætterånd i 
Filskov, der gennem mange år har ført til store resultater for minkavlerne.
Der bevilgedes 50.000 DKK til projektet.

2. Til årets sidste uddeling i november er der således 673.174 DKK til rådighed. 
Flere lokalråd oplyste, at der er ansøgninger på vej.

6 Evaluering af årsmødet, 2022: 

1. Indlæggene om seniorbofællesskaber. 
Der var tilfredshed med begge oplægsholdere, da de samlet set gav information af såvel 
overordnet som mere praktisk karakter.

3



2. Årsmødet – struktur fremover.
Årsmødet bør afholdes før temamødet, da vi ønsker politikernes tilstedeværelse også i 
denne del af årsmødeaftenen.

3. Indholdet af næste årsmøde.
Frivillighed kunne være et temaemne. Det er blevet vanskeligere er tiltrække frivillige til 
vedholdende indsats, herunder på bestyrelsesposter. Hvordan bør emnet gribes an?

Samfundet forandrer sig. Tidligere var de frivillige ligeværdige borgere, der benyttede sig
af deres grundlovssikrede ret til demokratisk aktivitet i civilsamfundet, men denne 
samfundsmodel synes at være under nedbrydning. De offentlige myndigheder engagerer
sig i samarbejde med frivillige på en måde, der ofte giver borgerne en opfattelse af, at de
opfattes som gratis arbejdskraft under kommunal ledelse. Det offentliges adfærd er ikke 
altid, hvad den giver sig ud for, og borgerne møder andre vilkår end, hvad der er aftalt. 
En del borgere mister lysten til at være frivillige. Den organisatoriske proces er blevet 
mindre gennemskuelig, og dermed nedbrydes ligeværdigt samarbejde mellem 
civilsamfundets aktører. 

Vi har nok igen behov for mere end én oplægsholder. En oplægsholder bør være 
overordnet beskrivende, medens en anden bør være mere praktisk orienteret.

• En mulighed er Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes 
Fællesråd med kontor i Odder, telefon 6131 3636, mail@landdistrikterne.dk. 

• En anden mulighed er Videncenter for Landdistrikter med kontor i Egtved, 
telefon 6131 3636, videncenter@landdistrikterne.dk. Her er dog nok ikke tale om 
forskere, men om formidlere. Mere relevant er derfor måske en forsker fra …

• Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg, eller en anden forsker, der kan sige 
noget om forandring af demokratiske processer og demokratiske processer på 
nye vilkår.

Billund Kommune har en frivillighedskonsulent i Frivilligcenter Billund, Lærke Noer-
Møller, telefon 7972 7436, lnm@billund.dk. Kan vi forvente andet og mere end velkendt 
kommunal optræden fra denne side? 

7 Saneringsudvalget.

1. Udvalget mødes tre gange årligt, og har ikke haft møde siden BLDRs møde i juni.

2. Nye saneringsemner fra lokalrådene:
Bredgade 45 i Hejnsvig.
Grindsted Landevej 75 i Eg, tidligere brugs.

3. Mejeriet Fælleslykke i Stenderup blev diskuteret. 

8 Tilbagemeldinger fra Landdistriktskoordinatoren
1. Tilbagemelding fra Landdistriktskoordinatoren vedr. 

a) Revision af landdistriktspolitikken. Borgmesteren vil have styr på begrebet stærke 
landsbyer, før hun vil engagere sig i revision af landdistriktspolitikken. 

b) Saneringspuljen. Nye skærpede retningslinjer gælder.
c) Saneringsudvalget (Kristian Hansen) udfører forarbejdet med indstillingerne, når 

udvalget ser saneringsmodne ejendomme eller efter henvendelse fra BK.
Mere problematiske er de følgende emner, da kommunen ikke er en god samarbejdspart-
ner, der løbende holder sine partnere orienterede om aktuelle nyheder og andre forhold 
af betydning for opnåelse af konstruktive resultater: 
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d) Saneringsudvalget ønsker jævnlige tilbagemeldinger på almindelig sagsbehandling, lø-
bende projekter og sagsafslutning med en opgørelse over omkostninger på projekter.

e) Saneringsudvalget (Kristian især) skal have mulighed for at kontakte landdistriktskoor-
dinatoren løbende. 

f) Saneringsudvalget ønsker jævnlige tilbagemeldinger saldoen i saneringspuljen. 
g) Saneringsudvalget ønsker fremover også at kunne arbejde med kommunens den prio-

riterede liste på ejendomme. Hidtil har der udelukkende været tale om en slags 
brandslukning i forhold til akutte ejendomssager. 

2. Byggemodning.
Listen over byggeprojekter i landsbyerne trænger til opdatering. 
a) Hejnsvig Østerbo – endelig vedtagelse inden for et par måneder.
b) Hejnsvig, almene boliger på Billundvej 2 og Bredgade 33 – endelig vedtagelse ultimo 

2022
c) Filskov – ej igangsat forår 2022 og ej gennemført borgerinddragelsesproces, som af-

ventes i forbindelse med projekt øst for byen ved Mergelsøerne.
d) Sønder Omme – endelig vedtagelse inden for et par måneder – 2022.
e) Vorbasse – Endelig vedtagelse forventes ultimo 2022 eller primo 2023.
f) Stenderup-Krogager er ikke på denne liste fra kommunen, selv de har projekter.

Tre nye byggesagsbehandlere er nyligen ansat af kommunen, hvilket giver anledning til 
optimisme og tro på handling.

Leder af byggeafdelingen inden for By og Plan er Jan Lomholt, 7972 7058, jlo@billund.dk.
Spørgsmål kan af lokalrådene rettes til ham.

9
Studietur efteråret 2022.

• Arbejdsgruppen bestående af Eva Lene Nielsen og formanden har planlagt et program til 
hele lørdagen den 8/10. Invitation til besøg i seniorbofællesskaber udsendes snarest.

• Program: Afgang kl. 08 i bus til seniorboligfællesskabet, Klostervænget 21, Stensballe, 
Horsens. Frokost på Knudhule Badehotel i Ry. Derpå besøg på et seniorboligfællesskab i 
Ry. På vejen hjem runder bussen et andet seniorboligfællesskab i etagebyggeri i Ry, som 
dog ikke besøges. Hjemkomst omkring kl. 16.30. 

10 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Friskolens udvidelse med byggeri af nye faglokaler, pedelværksted og udelaboratorium er
nu i gang og forventes afsluttet om et år. Første spadestik blevet taget 18/8, hvor skolens 
10-års jubilæum samtidig markeredes. Informationsskærme er opsat hos købmand, i hallen,
på kroen og tre steder på skolen, dvs. i børnehaven, SFO og selve skolen. Skærmene er 
knyttet til byens webside og indeholder nyheder fra byens kalender, der også er synlig på 
filskov.infoland.dk. Halvdelen af skærmene kan disponeres af værten til egne formål. 
Projektet er konstrueret og leveret af Ballum IT, webhusetballum.dk. 

Hejnsvig: Det planlagte skolebyggeri er truet af kommunens budgetreduktion. Til det påtænkte 
byggeprojekt skal der købes jord til byggegrund. Der søges penge til stiprojekter inden for 
byen. 

Nollund-Urup-Eg: Flere huse er blevet handlet på det seneste, hvilket kan indebære nye aktive 
frivillige. En stor kvægbonde udvider igen. Udviklingsplan overvejes.

Sdr. Omme: Boligprojekt påtænkes til den gamle møllegrund i 2023. Udvidelsen af fængslet bør 
føre til tilflytning og byggeri af forhåbentlig omkring 80 nye boliger, måske ikke kun i Sønder

5



Omme men også i nabobyer som fx Filskov. Billund Kommune har oplyst, at den påtænkte 
nye legeplads ikke opføres i 2022.

Skjoldbjerg-Almstok: Om færdiggørelse af cykelsti gennem Almstok mod Billund afholdes møde 
med Billund Kommune i næste uge.

Stenderup-Krogager: Ønsker skolepatrulje, men politiet er afvisende – der synes ikke at være ens 
vilkår for alle skoler, da de trafikale forhold er forskellige. De aktuelle budgetforhandlinger 
afventes med fokus navnlig på projekt cykelsti på den nedlagte jernbane.

Vesterhede: Deltog ikke aftenens møde.

Vorbasse: Projekt for byfornyelse kommer nu omsider videre efter lang tids stilstand. Fjernvarme 
fra en stor varmepumpe opstillet af GEV er på vej til afløsning af individuelle gasfyr. Alle 
storkunder har givet tilsagn om tilslutning, inklusive Billund Kommune. Af de private 
forbrugere har 52 % givet tilsagn, men der skal være 75 %, hvilket bør være muligt at opnå.

11 Mødedatoer for 2022

• Lørdag d. 08. okt. 2022: Studietur, Tema Seniorbofællesskaber.

• Mandag d. 28. november 2022, kl. 18, Vorbasse Kro.

• Datoer til møder i 2023 fastlægges på møde i november.

12 Punkter til dagsordenen, næste møder.
• Landdistriktspuljen løbende.  
• Frivillighed.
• Byggemodning.
• Opfølgning på: Turisme-udvalg, rev. af landdistriktspuljen og byggemodning.
• Årsmøde.
• Evaluering af sagsbehandling, landdistriktspuljen.
• Autocamperpladser i lokalområderne.
• Unge – bo – aktiviteter 
• Besøg af bosætningskoordinator, Marianne 
• Ideer: Skiltefif. 
• Sti-manden – Lasse Pedersen, Billund Kommune.
• Inspirationstur – stisystemer – turisme – ældrekollektiver/unge. 
• Henvendelse om steder for Campers i Billund Kommune – landdistrikterne.

Kontaktoplysninger på etablering af Camperområder. Mette Greisen Damsgaard 
Specialkonsulent  mgd@kystognaturturisme.dk telefon nr. 3049 3349. 

13 Eventuelt.

• Intet fremført.
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