
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Tirsdag. 22. september 2020, kl. 19-22. 

Sted Skjoldbjerg Medborgerhus, Skjoldbjergvej 54, Skjoldbjerg. 

Deltagere Filskov: Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: Jørgen Johansen (stand-in, medlem af lokalrådet)

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter Kristiansen, Mette Knudsen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse

Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Eva-Lene Nielsen

Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen

Vesterhede: Jørgen Johansen

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Juul Gram, 

Afbud Johan Andersen, Ove Møberg, Torben Jensen, Laila Toudal, Susanne Jensen, 
Heidi Pedersen. 

Fraværende

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Turismeprojektet. 

Aflevering af turismeprojektet, Henrik Willadsen.

• Punktet kunne gennemføres, da konsulent Henrik Willadsen ikke var mødt. 

2 Godkendelse af referat fra sidste møde.

• Godkendt.

3 Orientering fra næstformanden.

• Saneringsudvalget: De eksterne medlemmer er tilfredse med udfordringen, da der er et 
par millioner at arbejde med. 
Vedtægterne er nu faldet på plads. 
Landdistrikterne har fem pladser i udvalget, men har indtil videre kun besat fire. Der bør 
melde sig én deltager fra fx Hejnsvig eller Filskov. Deltagere skal kunne tale med 
hussælgere og have viden om handel med fast ejendom.

• Listen over saneringsmodne huse opdateres årligt. Førstkommende deadline er den 30. 
september. Data kan sendes til Billund Kommune eller til Ole Gram.
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• Vikar i landdistriktskoordinatorstillingen er Karen Margrethe Høj Madsen.

• Rådhusets planmedarbejder for landdistriktsudvikling er langtidssygemeldt.

4 Fremtidig forvaltning af landdistriktspuljen.

• Gennemgang af bilag med kommunens oplæg til ny tekst.
Forslag til ændringer:

▪ Afsnittet Baggrund, ny ordlyd ønskes:
Baggrunden for landdistriktspuljen er at skabe fokus på det gode familieliv i 
landdistrikterne, fordi udvikling og vækst for så såvel familier som erhverv skal 
baseres på, at landdistrikterne er attraktive at bo og arbejde i. 
Der er behov for helhedstænkning i familiernes hverdag i lokalsamfundene, så 
vores landdistrikter og lokalområder bliver attraktive at bo, leve og være sammen
i, hvilket gælder i såvel arbejdstid som fritid.

▪ Afsnittet Ansøgningsproces, punkt 4:
Debat om ansøgningsskemaets udformning. Det skal være MEGET brugervenligt. 
Landdistriktsrådet er ikke hverken kommunikativ eller juridisk kvalificeret 
sparringspartner på niveau med rådhusets specialister. Borgere, der ønsker at 
benytte skemaet, skal ikke overlades til selv at skulle søge information om andet 
end indholdet af det projekt, som de ansøger om midler til. 

▪ Afsnittet Ansøgningsproces, punkt 9:
Tekstforslaget er uklart. 
Bevillinger SKAL udbetales af forvaltningen efter anmodning fra BLDR, som 
meddeler rådhuset, når penge skal udbetales til modtager. BLDR er ikke formidler
af kontakt og dialog mellem modtager og rådhus om penge.
Hvis BLDR forvalter landdistriktspuljen, skal der ikke være kommunikation mellem
rådhuset og ansøgere/modtagere af økonomiske midler om, hvorvidt udbetaling 
skal finde sted eller ej.
Hvis der med tekstforslaget fra rådhuset derimod menes, at rådhuset tilbyder 
ansøgere hjælp til sikring af kvalificeret udfyldelse af ansøgningsskemaet, så bør 
dette skrives tydeligt.

5 Orientering fra lokalområderne.

Filskov: Vellykket borgermøde er afholdt om kommende legeplads, der opføres på kommunens 
initiativ. Vi lægger vægt på dialog med kommunen, før projektet iværksættes.
Andelshaverne i Filskov Energiselskab har afvist bestyrelsesformandens forslag til 
samarbejdsaftale med varmeværket i Blåhøj om fælles driftsleder og personalegruppe.
Et fuldtalligt menighedsråd kunne ikke vælges i første forsøg, da der manglede ét af fem 
medlemmer.

Hejnsvig: Kommunalt skolebyggeri for 65 millioner er påbegyndt. Pengene rækker kun til 
bygninger, ikke til indhold. Byens frivillige må selv finde midler til indholdet.
Nyt boligbyggeri er på vej på Billundsiden af byen.
Et nyt menighedsråd kunne ikke sammensættes i første forsøg.

Sdr. Omme: Byfilmen er færdigproduceret, og den er god.
Overskydende midler fra byfornyelsesprojektet er nu frigjort til afholdelse af en markering 
(læs: fest) i anledning af projekts afslutning.
En boligforening undersøger muligheden for opførelse af 15 nye boliger.
En privatmand har fået tilladelse til opførelse af otte nye boliger på vestsiden af byen.
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Kommunikation mellem borgere og rådhus har været emnet for et møde med tre politikere
og repræsentanter fra administrationen. Der har i S.O. været utilfredshed med kommunens
optræden som følge af manglende information efter ansøgning om byggeprojekter. Mødet 
var vellykket. Vi afventer resultatet.
Flere saneringsmodne huse er ved at blive renoveret. Ruinen på Grindstedvej er blevet 
reduceret til en ubebygget tomt. 
E-sport er kommet godt i gang.

Skjoldbjerg-Almstok: Et portugisisk par ansat på Lego er ved at opføre et nyt hus i Skjoldbjerg, og 
de inviterer til velkomstfest.
Corona lægger en dæmper  på aktiviteterne i Medborgerhuset. Dog afholdtes en 
hjemmeversion af Vorbasse Marked.
Cykelsti fra Koldingvej er under planlægning og anlæg. Dermed får Skjoldbjerg forbindelse 
for cyklister fra såvel Vorbasse som Billund.

Stenderup- Krogager: Et boligforeningshus med otte lejemål nedbrydes, da det ikke kan 
renoveres og desuden rummer for små boliger. I stedet opføres et nyt hus i ét plan med 
seks lejemål.
Ulykker på Tingvejen var emnet for et godt møde med Vejdirektoratet, men efter mødet 
har vi intet hørt fra Vejdirektoratet.
Bump ved skolen er stadig genstand for debat. Sikringsområdet ønskes udvidet.
Ny udviklingsplan er indsendt til rådhuset. Arbejdsgrupper til udførelse af opgaverne er 
endnu ikke etableret på grund af coronakrisen, som skruer foreningsarbejdet ned på lavt 
blus.
En Kandiskoncert skulle være under planlægning.

Urup-Nollund Eg: Banko gennemføres med forsigtighed.
Tre huse er til salg, hvilket er et højt tal hos os. 
En storparcelgrund er solgt, der er tale om den ene halvdel af den gamle fodboldbane.
Nyt menighedsråd er sammensat. En gruppe talte for fusion med Grindsted men vandt ikke 
gehør.

Vesterhede: Den ny kommunale legeplads fungerer rigtig godt. Fra ét sted på pladsen kan 
forældrene overskue alle aktiviteter.

Vorbasse: Byfornyelsesprojektet har stået stille i snart et år, men der afholdes nyt møde i 
morgen. Aktivitetsaksen bliver færdig i år. Torvet kan ikke gøres lige så hurtigt færdig, da 
der afventes en reaktion fra Vejdirektoratet. Der er også et skulpturprojekt.
Kildevandsprojektets bestyrelse er ved at være etableret og funktionsklart.
Æ Gådhus skal renoveres, pengene er fundet og arbejdets udførelse er påbegyndt.

6 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Frivillighed, hvordan vil det udvikle sig?

• Turisme, hvordan kommer vi videre?

• Julefrokostmøde i Filskov 24/11.

7 Eventuelt.

• Intet.
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