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Tid Mandag d. 28. nov. 2022, kl. 18.00.

Sted Sdr. Omme Kro.

Deltagere indbudt 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: Ivan Kjær. Eva-Lene Nielsen.
Vesterhede: Susanne Jensen.
Vorbasse: Ole Juul Gram. Charlotte Milland. 

Særligt indbudte Kristian Hansen, Saneringsudvalget. 

Afbud Jørgen Johansen.

Fraværende

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

• Godkendt.

2 Saneringsudvalget.

• Fra udvalget gav Kristian Hansen en status fra arbejdet. 
Han understregede, at det for udvalget er særligt vigtigt at få kendskab til mulige emner 
så tidligt som muligt og navnlig inden en eventuel tvangsauktion, da tidlig dialog fremmer 
mulighederne for at finde en god løsning for alle parter. 
Billund Kommune har givet sig selv og udvalget et lidt for stift råderum med en beløbs-
grænse under 250.000 kroner.

Debat om mulige interesserede håndværkere: En liste over sådanne er ikke udarbejdet, 
og den er heller ikke vigtig. I de enkelte tilfælde overvejes mulighederne for kontakt til 
håndværkere.

Debat om identifikation af mulige emner til en saneringssag: Se altid i tingbogen, som 
viser ejerens økonomiske situation.

• Lona Linding oplyste, at en proces for ny brug af det gamle mejeri i Stenderup er iværksat,
og at næste møde snarest finder sted.



3 Områdefornyelse i Billund Kommune.

• Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune etablerede den 8. november 2022 en ny pulje 
til brug ved områdefornyelse i ”omegnsbyerne”, svarende til landdistrikternes landsbyer. 
I budget 2022 og 2023 er der årligt afsat 1 mio. kroner og i 2024 1,5 mio. kroner. Søgning 
til puljens midler kan ske efter en beskrevet model og skal ske inden den 1. november, i 
2023 dog også 15. januar. Puljen kan ansøges af de otte lokalråd i landdistrikterne, og der 
må kun ansøges til projekter, der placeres på kommunal eller foreningsejet jord.

• BLDR har ikke kunnet få oplysning om, hvad baggrunden for puljens tilblivelse er. 
Ansøgningsskemaet forekommer noget stift og uden føling med lokale forhold. 
Under debatten fremførtes derfor den formodning, at grundlaget for initiativet ikke er 
opstået i vor egen kommune men i et statsligt kontor i hovedstaden.

• Grundlæggende ser BLDR puljen som en god idé, men den har sine begrænsninger. Det 
bliver måske ikke så nemt at skabe for eksempel opholdssteder ved stier i naturen, da de 
ofte ligger på privat jord. Opholdssteder i naturen er af værdi for såvel lokale indbyggere 
som i turismeudvikling. 

• BLDR er forundret over, at Billund Kommune ikke har været i dialog med BLDR før 
beslutning om etablering af puljen, der er en overraskelse i landdistrikterne. 

• BLDR søger dialog om områdefornyelsespuljens opståen og brug på næste dialogmøde 
med Økonomiudvalget.

4 Orientering fra formanden.

a) Børnenes Hovedstad, ved Helle Neigaard. 

Har tidligere fremført ønske om møde med BLDR om projektudvikling og brug af 
playmodellen. Intet konkret aftale om møde. 

b) Reaktion på turismerapporten fra Billund Erhverv.

BLDR samarbejdede gennem en årrække med Billund Erhvervsfremme, der nu hedder 
Billund Erhverv. BLDRs ydelser til BE stod imidlertid ikke mål med BLDRs udbytte af 
samarbejdet. BLDR opgav derfor at bruge ressourcer på samarbejdet. 
BLDRs erfaringer afspejles i rapporten, hvilket BE nye leder har ytret utilfredshed med. 
På den anden side vil BE gerne i ny dialog med BLDR.

BE har ikke længere ansvar for udvikling og markedsføring af turisme ved hjælp af blandt 
andet VisitBillund. Opgaven er overdraget til Destination Trekantsområdet. 
Derimod servicerer BE fortsat lokale medlemsvirksomheder, der arbejder med turisme.

5 Brug af turismerapporten.

1. Billund Kommune har bedt konsulentfirmaet Implement om at udarbejde en rapport til 
brug som grundlag for udvikling af turisme i kommunen. 
Til løsning af opgaven gennemføres interviews med udvalgte personer. BLDRs formand er 
blandt de interviewede. Resultatet afventes.

2. Brugen af BLDRs egen turismerapport skal 
a) afstemmes med BKs brug af rapporten fra Implement og 
b) anvendes af de enkelte landdistrikter, samt BLDR selv.

Initiativ i landdistrikterne: 
Det er navnlig vigtigt, at de enkelte landdistrikter udvikler mere konkrete planer for stier



og opholdssteder. Stier må gerne knyttes til stier i nabodistrikterne, hvilket indebærer 
samarbejde herom. 

Som bekendt pegede rapporten især på interessen for udvikling af stier til gående og 
cyklister samt på opholdssteder i naturen. 

BLDR afventer pt. såvel rapporten fra Implement og initiativer i de otte landdistrikter. 

6 Seniorboligfællesskaber fremover.

1. Lørdag den 8. oktober 2022 gennemførte BLDR en ekskursion til seniorbofællesskaber på 
Sundbakken i Stensballe Horsens og Ruggården i Ry, hver med omkring 30 boliger. 
Førstnævnte er opført på kommunal jord med huse ejet af beboerne i fællesskab, hvilket 
indebærer, at de har et godt selvstyre, bærer den økonomiske risiko alene og selv 
varetager visitation. 
Sidstnævnte har en ekstern ejer, der ikke var en god samtalepartner. Beboerne har 
dermed begrænset indflydelse på en lang række forhold, men antallet af interne møder 
var der ingen begrænsning på. 

2. Evaluering: Det var en interessant og udbytterig dag, hvor vi så to meget forskellige 
bofællesskaber. I ekskursionen deltog tre personer fra BKs ældreråd. 
Antallet af deltagere fra BLDR kunne have været højere. 

3. Ældrerådet ønsker fortsat dialog med BLDR om seniorboliger. 
BLDR er også interesseret i samarbejde med Ældrerådet.

4. BLDR har navnlig fokus på sikring af, at seniorbofællesskaber er en mulighed i 
landdistrikterne, hvor muligheden skal indskrives i lokalplaner for nye boligområder. 

5. Under BLDRs møde fremførtes tanker om projekter, hvor der ikke nødvendigvis var 
mange boliger på ét sted, men hvor der med ét projekt opførtes et mindre antal boliger i 
flere landsbyer. Man forestiller sig, at der er fordele ved at benytte én hustegning flere 
steder. Drift af en fælles organisation blev der ikke fremført tanker om.

7 Behandling af ansøgninger til Landdistriktspuljen. 

Beløb til rådighed for uddeling:                                                                                                 723.164 DDK

I beløbet indgår 50.000 kroner, som den 1. september 2022 var bevilget til 
Kontaktudvalget i Filskov. Kontaktudvalget har imidlertid trukket projektet 
tilbage og forbereder genfremlæggelse efter ændringer.
Til ansøgningsfristen den 15. november var indkommet fire ansøgninger. 
Alle ansøgninger blev imødekommet med de ansøgte beløb.
Filskov: Legepladsprojekt, pannabane, fribørnehaven:            63.000,00 DKK
Hejnsvig: Motionsrum, Hejnsvig stadion:                                  189.865,93 DKK
Sdr. Omme: Julebelysning, Borger og erhverv:                        252.400,00 DKK
Vorbasse: Vorbasses lange historie. Kontinuitet, 
          samskabelse og udvikling, Den dynamiske landsby:     187.329,00 DKK
                                                                                                                           SUM uddelt:  692.594,93 DKK

Ikke anvendte midler, Landdistriktspuljen, 2022:                                                               30.569,07 DKK

Debatten afspejlede, at vi i landdistrikterne har en lang tradition for udvikling af såkaldte 
murstensprojekter, der handler om at bygge eller indrette fysiske faciliteter. Murstensprojekter 



styrker mulighederne for at mødes og gennem forskellige kulturelle aktiviteter vedligeholde lokal 
fælles identitet. Blandt de kulturelle aktiviteter er idræt og anden motion. 

Debatten om ansøgningen fra Vorbasse viste, at vi er i færd med at øve os på på også at håndtere 
projekter af mindre håndgribelig art, det vil sige events og andre tiltag til vedligehold af identitet, 
herunder markedsføring overfor turister. 

8 Evaluering af håndteringen af landdistriktspuljen for 2022.

1. Administration af landdistriktspuljen.

Landdistriktspuljen har nu i nogen tid været administreret af BLDR.
Formanden løser de praktiske opgaver og har fået en række erfaringer.

a) Tidsforbrug: Til vejledning af ansøgerne går et ganske betydeligt forbrug af tid. 
Sammenlagt med den øvrige håndtering er der tale om cirka en uges arbejde pr år. 
Omfanget er for højt til, at der fortsat kan været tale om en frivillig indsats.

b) Uklar rolle: Formanden er både vejleder for ansøgerne og samtidig medvirkende i 
beslutning om bevilling. Han er ikke en offentlig myndighedsperson men derimod en 
aktiv frivillig i landdistrikternes miljø. Af visse ansøgere opfattes han derfor som en 
ven og allieret, der skal løse den arbejdsopgave, som ansøgeren rettelig selv har i 
forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen. Her er en ikke ubetydelig praktisk 
udfordring i at balancere mellem uafhængighed og upartiskhed på den ene side og på
den anden side dække ansøgernes behov for praktisk hjælp til korrekt udfyldelse af 
ansøgningsskemaerne.

c) Ansøgningernes kvalitet: 
• Ansøgningsskemaerne kan være mangelfuldt udfyldt. 

Ansøgeren selv og det ansøgte bør være tydeligt beskrevet. 
• Budgetskemaerne kan være mangelfuldt udfyldt. 

Budgettet skal være logisk opbygget og fremstå tydeligt for læseren. 
• Tilbud skal medfølge i et eller to bilag, afhængig af beløbets størrelse jævnfør 

retningslinjerne. Beskrivelsen af tilbuddet skal være tydelig.
Beløb i tilbuddet skal direkte og logisk afspejles i budget og ansøgning. 

• Lokalrådets anbefaling skal foreligge i et selvstændigt bilag.
Anbefalingen skal med tydelig afsender være udformet på vegne af lokalrådet. 

d) Modtagelse af ansøgninger: Ansøgningerne modtages inden deadline, men budget, 
tilbud og anbefalinger indkommer ikke altid inden tidsfristen. 
Landdistriktskoordinatoren har til formanden oplyst, at en ansøgning gerne må blive 
realitetsbehandlet, selv om bilagene indkommer efter deadline. 

e) Udskiftning af bilag: Til formanden har landdistriktskoordinatoren også oplyst, at et 
tilbud kan udskiftes med et andet tilbud i tilfælde, hvor det viser sig, at det først 
afgivne tilbud ikke er realistisk brugbart. 
Det kan for eksempel være tilfældet, når et firma viser sig ikke at have den fornødne 
evne til at levere en vare eller udføre en opgave inden for det afgivne tilbuds rammer.

f) Ansøgningsskemaets udformning: Det er måske lidt for enkelt efter den nyligt 
gennemførte forenkling. Eksempelvis ses navn på ansøger ikke altid af teksten.

2. Hvad gør vi fremover? 

1. Puljen kan fordeles mellem landdistrikterne efter samme nøgle som det faste tilskud. 
– Denne løsning er dog ikke gangbar, da politikerne direkte har afvist den. I øvrigt vil 
den fjerne en væsentlig del af grundlaget for samarbejde mellem landdistrikterne. 



2. Lokalrådene bør måske få til opgave at sikre ansøgningernes kvalitet. 
Dermed får de ansvar for deres anbefaling af ansøgningerne. 

3. Hvis opgaven fortsat skal løses af BLDR selv, bør der vælges en simpel løsning med et 
årligt beløb til den, der udfører den praktiske opgave. 
Betaling for administration er nødvendig. 

4. BLDR kan ansøge landdistriktspuljen om midler til betaling for vejledning og 
administration. Opgaven kan løses af andre end formanden, eller sekretæren som i 
forbindelse med BLDRs overtagelse af puljens administration afviste at varetage 
opgaven.

5. Problemet skal tydeliggøres for kommunalbestyrelsen på førstkommende dialogmøde
med Økonomiudvalget. Vejledning og administration bør udføres af kommunalt 
personale, da her er tale om en klassisk offentlig administrtiv opgave.

9 Årsmødet, 2023.

• Frivillighed kunne være et temaemne. 
Det er blevet vanskeligere er tiltrække frivillige til vedholdende indsats.

• Vi har gode erfaringer med at bruge to oplægsholdere, hvor den ene anvender en 
teoretisk indfaldsvinkel og den anden en mere praktisk indfaldsvinkel. 

• Formanden og næstformanden udarbejder et oplæg til næste møde.

10 Fremtidigt vedligehold af landsbyernes stier, legepladser, etc.

• Emnet behandles på BLDRs næste møde.

11 Tilbagemeldinger fra Landdistriktskoordinatoren. 

1. Tilbagemeldinger fra Landdistriktskoordinatoren.

Emnet behandles på BLDRs næste møde.

2. Byggemodning – Hvilke landsbyer har til dato modtaget henvendelser om igangsætning.
a) Hejnsvig, to projekter er i høring.
b) Filskov, projekt afventer borgerinddragelsesproces.
c) Sønder Omme, ingen afklaring.
d) Vorbasse, ingen afklaring.

De enkelte lokalråd kan anmode rådhuset om afklaring og en tydelig tidsplan.

Formanden skriver en fælles henvendelse til Billund Kommune med anmodning om tyde-
lig kommunikation (afsendt 01-12-2022).

12 Orientering fra lokalområderne. 

• Filskov: Friskolen er ved at bygge nye faglokaler og et nyt pedelhus. Bump på Blåhøjvej er 
nu etableret. Byggeprojekt ved Mergelsøen på vej med Filskovs Fremtid som tovholder.

• Hejnsvig: Byggeprojekter afventer resultat af høring. Formanden takker af og vi skal have 
en ny bestyrelse. Stiprojekt arbejdes der fortsat med. Byggeri af ny skole sker i 2024, har 
borgmesteren lovet.



• Nollund-Urup-Eg: Nye repræsentanter til BLDR søges, da begge repræsentanter fraflytter. 
Dog står Laila Toudal fortsat til rådighed som repræsentant for NUE i BLDR. 

• Sdr. Omme: Ny bestyrelse er valgt, og der planlægges en ny udviklingsplan. Den planlagte 
udvidelse af statsfængslet vil medføre øget frafik på en villavej, hvilket er uhensigts-
mæssigt, så der ønskes en ny vej til fængslet. En ny kommunal børnehave er på vej.

• Skjoldbjerg-Almstok: Afslutning af cykelstiprojektet afventes.

• Stenderup-Krogager: Vi har behov for nye dagplejemødre med bopæl i området. Der er 
etableret en følgegruppe for omdannelse af banelinjen til en cykelsti gennem fire 
kommuner.

• Vesterhede: En aktivitetsbane er på vej, men den blev bremset af først nye priser og nu 
vådt vejr. Nyt skilte opsat ved stadion og kirke.

• Vorbasse: Det nye torv er under anlæg. En ny og fem meter høj skulptur med mand og 
markedskarrusel er på vej, er finansieret. Et bjerg af jord er samlet og på det skal placeres 
en stjernekikkert, er finansieret for 3,5 mio. DKK.

13 Mødedatoer for 2023

1. Møde mandag 6. marts i Hejnsvig.

2. Årsmøde onsdag 19. april i Sønder Omme.

3. Møde torsdag 8. juni i Vorbasse.

4. Møde tirsdag 29. august i Filskov.

5. Inspirationstur (hvis behov), lørdag 7. oktober.

6. Møde onsdag 29. november i Vorbasse eller Skjoldbjerg.

14 Punkter til dagsordenen, næste møde(r). 

• Landdistriktspuljen løbende. 

• Frivillighed.

• Byggemodning.

• Opfølgning på: Turisme-udvalg, rev. af landdistriktspuljen og byggemodning.

• Årsmøde.

• Evaluering af sagsbehandling, landdistriktspuljen.

• Camperpladser i lokalområderne. 

• Henvendelse om steder for Campers i Billund Kommunes landdistrikter. 
Kontaktoplysninger på etablering af Camperområder. Mette Greisen Damsgaard, 
specialkonsulent – mgd@kystognaturturisme.dk, 3049 3349. 

• Unge – bo – aktiviteter 

• Besøg af bosætningskoordinator, Marianne 

• Ideer: Skiltefif. 

• Sti-manden – Lasse Pedersen

• Inspirationstur – stisystemer – turisme – ældrekollektiver/unge. 

Punktet begynder at ligne et pulterkammer, vi nærmer os en strategisk oprydning.



15 Eventuelt.

• Kassereren meddeler, at BLDRs cvr-nummer 31917638 er genaktiveret, hvilket cvr-numre 
skal med regelmæssige mellemrum. 

• Kassereren meddeler, at banklisterne skal opdateres efter, at banken har gen- og nærlæst
vore vedtægter. Banken vil nok have en god farvekopi af både sygesikringsbevis og 
kørekort eller pas. Nærmere information herom følger.

• Bankens nye tolkning af vedtægterne taler for, at vi skal ændre vedtægterne, så kun 
medlemmerne af forretningsudvalget skal afgive de nævnte dokumenter. 


