
Billund Landdistriktsråd (BLDR)
www.bldr.dk

Tid Mandag den 26. november 2018, kl. 18-22. 

Sted Filskov Kro

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen
Hejnsvig-Donslund: Torben Jensen, Ove Møberg
Skjoldbjerg-Almstok Mette Knudsen, Hans Peter Kristiansen
Stenderup-Krogager: Lona Lind, Leif Kruse
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg, Eva-Lene Nielsen
Urup-Nollund-Eg: Laila Toudal
Vesterhede: Arne Henrichsen, Ove Iversen
Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram

Afbud Uffe B. Jensen

Særligt indbudte Ingen

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2 Orientering fra formanden.
1. Høring på stiplan.

Er på vej i høring, der forventes  ultimo januar 2019. BLDR har mulighed for at afgive svar.
2. Status på mødet med kommunaldirektør Ole Bladt Hansen d. 15. november 2018. 

ØK siger ja til at forlænge driftstilskud til landdistrikterne, men ØK vil graduere tilskud til 
de otte landdistrikter efter deres størrelse. 

3. Revision af formuleringen i landdistriktspuljen vedr. vedligehold.
Se dagsordenens punkt 4 nedenfor.

4. Bysanering.
Til byrådets liste over nedrivningsrelevante huse er kommet 10-12 flere, hvilket er et lille 
antal. ØK ønsker derfor en løsning uden dannelse af et saneringsselskab og søgning af 
eksterne finansieringskilder. ØK fremlægger forslag. 
Rådhuset er på vej med en ny landdistriktskoordinator, men måske bliver det en halv 
løsning, hvor koordinatorens hovedopgave vil være et et helt andet område – i Teknisk 
Forvaltning. I al fald søges en person med en teknisk profil. Oprindelig blev vi lovet 
medspil ved udvælgelse af en ny landdistriktskoordinator hvad angår beskrivelse af 
medarbejderens kvalifikationer og kompetancer.

5. Forhøjelse af driftstilskuddet.
Se dagsordenens punkt 4 nedenfor.
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6. Turisme.
En turismeplan er på byrådets arbejdsliste efter udarbejdelse af udviklingsplan i 2019.

3 Stillingtagen til ansøgte projekter/ Landdistriktspuljen.

Til rådighed i landdistriktspuljen er der DKK 328.536. Desuden har BLDR ledige penge fra puljen af 
bevilgede men ikke gennemførte projekter, nemlig DKK 94.375. Summen af disse to beløb er DKK 
422.911, som nu er til rådighed. 
Der er indkommet fem ansøgninger med en samlet sum på DKK 624.339,19:

1. Filskov, Aktivitetsplads Kroskoven. Ansøgt beløb DKK 274.000.
2. Skjoldbjerg, Medborgerhuset – Energioptimering og forbedring af indeklima.

Ansøgt beløb DKK 204.214,19. 
3. Stenderup-Krogager, Ny udviklingsplan. Ansøgt beløb DKK 71.250.
4. Sønder Omme, Etablering af Kælkebakke. Ansøgt beløb DKK 20.625.
5. Sønder Omme, Handicap muldtoilet. Ansøgt beløb DKK 54.250.

Landdistriktskoordinatoren har foreslået BLDR, at Skjoldbjergs projekt trækkes ud til næste be-
handlingsrunde i 2019. Dermed er der dels mulighed for at imødekomme de fire tilbageværende 
projekter og dels – før næste møde – mulighed for at afklare spørgsmålet om vedligehold.
Mødet bemyndigede formanden til at søge nærmere oplysning her om.

Note efter formandens dialog med rådhuset: Skjoldbjergs projekt trækkes ud af 
denne ansøgningsrunde og videresendes til første runde i 2019. 
Herefter anbefales de fire tilbageværende projekter til behandling i ØK. 

4 Landdistriktspuljen fremover.
a. Stillingtagen til forslag om ændring i teksten vedrørende fremtidig mulighed for at dække 

vedligehold. 
Puljens grundlagstekst, andet punkt under forudsætninger, ønskes ændret til ét et af de 
følgende to forslag idet det samtidig bemærkes, at det ikke er væsentligt for BLDR at 
nævne enkelte landdistrikter ved navn:

• Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter 
og større vedligeholdelsesprojekter af vital betydning for lokalsamfundets 
fortsatte mulighed for udvikling.

• Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter 
og større vedligeholdelsesprojekter i lokalområderne Nollund, Urup-Eg og 
Skjoldbjerg-Almstok.

b. ØK kræver, at det direkte tilskud til de otte landdistrikter
fremover differentieres efter lokalområdernes størrelse.
BLDR ønsker en model, som er nem at håndtere, og hvor
bureaukrati ikke virker begrænsende på landdistrikternes
planlægning. 
Med et samlet beløb til rådighed på DKK 280.000 foreslår
BLDR denne fordeling – se opstilling:

c. Rammen for midler afsat fra landdistriktspuljen til småprojekter og vedligehold forvaltet 
alene af BLDR ønsker BLDR forhøjet fra DKK 100.000 til DKK 200.000. Samtidig ønskes den
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Nollund, Urup-Eg 25.000
Skjoldbjerg, Almstok 25.000

Vesterhede 25.000
Filskov 35.000

Stenderup 35.000
Hejnsvig 45.000

Sdr. Omme 45.000
Vorbasse 45.000

Sum 280.000



fastsatte beløbsgrænse forhøjet fra DKK 15.000 til DKK 20.000. 
Ansøgninger på beløb under grænsebeløbet skal fortsat fremsendes til BLDRs formand på 
samme ansøgningsskema som ansøgninger over grænsebeløbet, der sendes til rådhuset. 
Deadline er ens for de to typer ansøgninger, og det samme er andelen af egenbetaling. 

Note efter formandens dialog med rådhuset: Ansøgningerne om beløb til småpro-
jekter og vedligehold har i 2018 haft et så ringe omfang, at der ikke er basis for at 
anmode om forhøjelse fra DKK 100.000 til 200.000. BLDR afstår derfor fra ønske 
om forhøjelse.

5 Turisme.
Fra sidste referat: ”Landdistrikterne ønsker et langt mere målrettet kommunalt arbejde for 
udvikling af turisme. Dette ser vi bedst sat i værk gennem etablering af et kommunalt § 17, stk. 4 
udvalg. Vi ønsker fokus på egnens brand som marketingsprodukt, indtjeningsmuligheder for 
aktører indenfor turisme, samspilsdynamik, bosætning og meget andet.”
Skriftligt oplæg fra Holger Villumsen om turisme i landdistrikterne blev diskuteret. Oplægget 
fokuserede på samspillet mellem fem hovedfaktorer. Kun den femte og sidste faktor handler om 
attraktioner, der kan udstyres med kasseapparater. Problemet er de fire første punkter, hvor 
turisme ikke fungerer som andre typer projekter for erhvervsudvikling.

• Punkt 1 handler om se opgaven i øjnene og ansætte en fagperson til løsning af denne 
særlige type erhvervsudvikling. 

• Punkterne 2-3-4 er forudsætninger for turisternes lyst til at være i vort område. 
Landdistrikterne og BLDRs behov er:

1. En turistchef, der samarbejder med både landdistrikterne og de private aktører.
2. Tilgængelig natur for alle   – det er overskriften, for der er natur, som bør være nemmere 

tilgængelig, eller hvor tilgængeligheden skal sikres. 
Målgruppen er mennesker, der vil opleve natur og frisk luft, eller som anvender naturen 
til dyrkelse af en fritidsaktivitet. 
Mulighederne er mange: motionscykling, tourcykling, mountainbike, gåmotion med eller 
uden hund (op til ca. 10 km), vandring ad længere ruter (med eller uden afmærkning i 
landskabet), motionsløb, orienteringsløb, kano, kajak, lystfiskeri, jagt, modelflyvning, 
droneflyvning, geocaching, ridning, mad-i-naturen, opholdssteder med eller uden 
bålplads og shelter, naturfitness, dogmeatletik (kast, løb og spring uden medbragte 
rekvisitter), træklatring, rollespil, naturlegepladser, osv.

3. Infrastruktur  , der kan benyttes af langsomt rejsende turister på cykel og til fods.
◦ Cykelstier   i et sammenhængende net over hele kommunen og med kobling til stier i 

nabokommunerne. 
◦ Vandreruter   i engbøndernes land (langs åerne) og andre steder. 

4. Formidling af viden om natur- og kulturhistorie.   
Historie og natur er et råstof, der anvendes til at skabe spændende oplevelser af. 
Fælles for alle landdistrikter i Billund Kommune er naturgrundlag og historien om 
opdyrkningen af heden med fokus på enten åerne og engene eller bakkøerne. På begge 
typer landskab opdyrkedes heden til agre og plantager. 
De fleste landdistrikter fik stationsbyer, der var lokale centre for opdyrkning af hede og 
opbygning af bysamfund, der ikke kun levede af landbrug.
Variation: Historien om erhvervsudviklingen og det levede liv er ikke ens i de otte 
landdistrikter. Hvor kom inspirationen til udvikling fra? 
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Punkterne 2-3-4 vil være nyttige for såvel kommunens egne indbyggere som for turisterne. 
De kan ikke udvikles og finansieres af private. Et stærkt kommunalt engagement er nødvendigt. 

5. Privatejede turistinitiativer kan etableres med de ovenfor nævnte fire punkter som 
fundament. Eksempler:
• Traditionelle tiltag: ture med hestevogn, guidede vandre- eller cykelture med fokus 

på natur, historien om landskabet, naturen, menneskets brug af landskabet, nutidige 
aktiviteter i landskabet, sundhed med løb, cykling og megen anden brug af naturen. 

• Originale nye attraktioner udvikles fra bunden af privatpersoner, der prøver sig frem 
– gerne med sparring fra en turistchef. Denne opgave kan ikke løses af myndigheder. 
Med kendskab til lokale borgere vil BLDR medvirke til at stimulere udviklingen. Her 
har de otte landdistrikter en stor hjemmeopgave. 

Emnet turisme sættes på BLDRs dagsordenen til næste møde.

6 Genbrugspladserne – evaluering.
Evalueringsmøde afholdes tirsdag d. 22. januar 2019, kl. 19.00-20.30 med ØK og BLDR.
Aktuelt nyt: 

• Videoovervågning er opsat. Betjenes af Billund Kommune. Formålet er at undgå besøg fra
erhvervsvirksomheder og at undgå placering af affald i forkerte containere.

• Container til mursten er fjernet, da der også bliver lagt andre typer byggematerialer i den,
hvilket fordyrer håndteringen for Billund Kommune.

• Billund Kommune har anmodet Stenderup-Krogager om at vente på anlæg af 
genbrugsplads, da de bestående genbrugspladser i Vorbasse, Sønder Omme og Filskov 
ikke fungerer tilfredsstillende.

Kritik:
• Genbrugspladserne er indrettet forkert, og der er anvendt for mange penge på noget som

er urealistisk. 
• Konceptet er fejltænkt af storbyplanlæggere uden føling med, hvordan livet og behovet 

er på landet. Det er så langt fra virkeligheden, at vi opfatter konceptet som naivt. 
• Genbrugspladserne er indrettet efter en storbytankegang, da de udover den basale 

aflevering af materialer til genbrug åbenbart også skal være sociale mødesteder i fri luft. 
Sådan benyttes genbrugspladser i landsbyer ikke, da vi har mange andre og bedre 
muligheder for at mødes i fri luft. 

• En genbrugsplads skal være et sted, hvor vi kan aflevere alle typer materialer til genbrug, 
hvilket langt fra har været muligt. Vi mangler containere til visse materialer.

• Nogle af de containere, som vi faktisk har, er underdimensionerede eller tømmes for 
sjældent.

• Den praktisk anlagte borger afleverer formentlig sit affald i den container, der kommer 
”tættest på” indholdsbeskrivelsen. Den praktisk anlagte borger kører til én genbrugsplads 
og ikke til flere forskellige.

• Vi har behov for en velindrettet plads, og ikke for en så trangt indrettet plads, at den lige 
så godt kunne være en øveplads for nye bilister i små biler.

• Containerpladserne er kommunal misbrug af frivillige. Frivillig arbejdskraft skal anvendes 
til formål, som landsbyerne helt igennem selv styrer. I dette projekt anvendes frivillige i 
stedet som gratis arbejdskraft på et område, som er en kommunal basisopgave.
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7 Orientering fra lokalområderne.

Punktet tages op på næste møde.

8 Datoer best. møder 2019.
1. Bestyrelsesmøder:

• Torsdag den 24. januar, kl. 19.00 i Sønder Omme.
• Mandag den 4. marts, kl. 19.00 i Urup ?
• Mandag den 20. maj, kl. 19.00 i Hejnsvig.
• Mandag den 26. august, kl. 19.00 i Stenderup-Krogager.
• Tirsdag den 26. november, kl. 18.00 i Hejnsvig

2. Årsmødedato: Mandag den 29. april, kl. 19.00 i Vesterhede.

Frist for landdistriktspuljen Frist til ØK ØK møde

5. februar 2019 14. marts 26. marts

7. maj 2019 29. maj  11. juni

6. august 2019 29. august 10. september

5. november 2019 28. november 10. december

9 Punkter til næste dagsorden d. 25. feb. 2019.
1. Turisme.
2. Høringssvar stiplan.
3. Indhold årsmøde.
4. Orientering fra lokalområderne.

10 Evt.
Intet.
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