
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

Tid: Onsdag d. 26. august 2015, kl. 19.00-21.45

Hvor: Filskov Kro

Deltagere: Filskov:  Johan Andersen og Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund:  Arne Thomsen, Svend Højrup.

Skjoldbjerg-Almstok:  

Stenderup-Krogager:  Niels Thomsen, Lona Linding.

Sønder Omme-Bøvl:  Birgit Schäfer Mortensen.

Urup-Nollund-Eg:  Uffe B. Jensen.

Vesterhede:  Henning Sejer Madsen

Vorbasse-Fitting-Nebel:  Ole Gram.

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudte: Ingen.

Afbud: Hans Peter Kristiansen, Skjoldbjerg-Almstok.
Torben Hansen, Urup-Nollund-Eg.

REFERAT

1 Godkendelse af referat.

Referat af møde den 9. juni 2015 godkendt.

Ole Gram, Vorbasse havde ikke modtaget invitation til mødet, 
men bifaldt alle beslutninger, også konstituering. 

2 Valg af dirigent.

Svend Højrup.

3 Orientering fra formanden.

1. Stispil. Udsendt af rådhuset til lokalområderne. 
Deadline for indsendelse af reaktioner var før sommerferien. 
De bidrag, der er indkommet før deadline, er med i det aktuelle 
budgetarbejde. Der modtages dog flere bidrag, såfremt de 
indsendes NU. De behandles næste gang.

2. Syrere i lokalområderne. 
På rådhuset har Inger Bønding i arbejdsmarkedsafdelingen lovet 
at orientere om eventuelt flere ankommende flygtninge. 
Lige nu er der ikke flere på vej.

3. Andet. 
LAG mangler projekter i både Billund og Vejen kommuner. 
LAG har ledige penge.
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4 Stillingtagen til nye vedtægter for BLDR. Se bilag.

Gennemgået, diskuteret, justeret og vedtaget.
Formanden færdiggør det vedtagne resultat.

5 Behandling af 2 indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen.
Se allerede tilsendte bilag.

Procedure: Vi skal vurdere, om de indkomne ansøgninger matcher de af
Billund Kommune opstillede ni indsatsområder og lokalområdernes egne
udviklingsplaner.
På rådhuset administreres ansøgningerne nu af Konny Elbæk, som er vor 
samarbejdspartner. En landdistriktskoordinator er endnu ikke ansat.

Vorbasse har ansøgt Billund Kommunes landdistriktspulje om 12.187,50 
DKK til teknisk opdatering af egen webside. En velfungerende webside er
et nødvendigt redskab i Vorbasses bestræbelser på at skabe og vedlige-
holde en fælles opfattelse af egen identitet og skabe ny udvikling. 
Kommunen har givet dispensation fra kravet om to tilbud, da der er tale 
om et projekt, hvor eneste tilbudsgiver donslund.net i sin tid opbyggede 
den nu forældede webside. 
Ansøgningen opfylder 8 af de 9 indsatsområder og egen udviklingsplan.
BLDR anbefaler ansøgningen til velvillig behandling.

Hejnsvig har ansøgt Billund Kommunes landdistriktspulje om 70.000 DKK 
til udarbejdelse af udviklingsplan for Hejnsvig. Hejnsvig har behov for en 
ekstern konsulent som hjælper med idé- og stategiudvikling ved fortsat 
udvikling af Hejnsvig by og sogn. Der vil blive bygget videre på den identi-
tet, der kom til udtryk i Kulturarvskataloget Hejnsvig på Toppen – Mellem
fortid og fremtid, fra september 2013.
Tilbud fra Stine Berg, DGI og Tenna Tychsen, Promonitor Byudvikling.
Ansøgning opfylder alle 9 indsatsområder og egen udviklingsplan.
BLDR anbefaler ansøgningen til velvillig behandling.

6 Et nyt projekt for turisme i lokalområderne, hvor der bygges videre på 
opnåede resultater.

Stillingtagen til tilbuddene fra 
1) Merethe Thyssen. Se tidligere udsendt bilag. 
2) Stine Berg. Se tidligere udsendt bilag. 
samt 
3) Genovervejelse af projektets omfang.

Om tilbuddene: Stine Berg svarer direkte på de stillede spørgsmål, men 
savner nok udstråling af energi i projektbeskrivelsen. Merethe Thyssen 
perspektiverede vort projekt så meget, at hendes tilbud går langt videre 
og er meget dyrere. Hun er også LAG-koordinator og vil bruge LAG-mid-
ler. Vi er nødt til at diskutere sagen grundigt igen.

Baggrund for indhentning af tilbuddene: Projektet bygger videre på erfa-
ringerne fra det i februar 2015 afsluttede ”gamle” projekt om turisme i 
lokalområderne i samarbejde med Stine Berg fra DGI, hvorfra endelig 
rapport afventes. 
Tidligere kommunaldirektør Tove Baisgaard stod for et LAG-projekt til 
udvikling af turismestyregrupper i lokalområderne. I det blev der blev 
udviklet generelle idéer, opbygget Bed&Breakfast's og enkelte andre pri-
vate virksomheder plus to tværgående projekter, nemlig 1) lokale turis-
megrupper og 2) Projekt Å-sti Filskov-Sønder Omme.
Turismegrupperne er etableret, men deres arbejde er ikke kommet rigtig 
i gang. De er i dvale og har behov for hjælp til at komme videre. 
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Resultatet af Tove Baisgaards projekt var en nyttig kortlægning af turis-
meressourcerne i lokalområderne. Disse resultater ønskes anvendt, hvil-
ket forventes gennemført med et nyt og mere vidtgående projekt.

Beslutning: 1) Johan Andersen sender Tove Baisgaards projektmateriale 
ud i landdistriktsrådet til genlæsning. 2) Det samme gælder Stine Bergs 
afsluttende rapport, der forventes at være i vore hænder ultimo septem-
ber. 3) Johan spørger Tove Baisgaard, om hun vil deltage i et nyt møde 
med os om fremtidige tiltag, samt 4) arrangerer et møde, hvor vi går 
nærmere i dialog med Merethe Thyssen. – Johan foreslår mødedatoer 
her i efteråret, som vil være tillæg til vor mødeplan.

7 Overvejelser om indhold af kommende arrangement med 
Billund Kommune i 2015.

Se punkt 12 i referat af mødet den 9. juni.

Formand og næstformand planlægger sammen med rådhuset.

8 Markedsføring.

1. Drøftelse af fremtidig samarbejdsstruktur med det politiske 
niveau – nyhedsbreve.

2. Andet.

Punktet udsættes til fremtidigt møde.

9 Orientering fra Lokalrådene.

Vorbasse-Fitting: 1) Et sundhedshus er det aktuelle store projekt. Der er 
arrangeret møde med professor Kjeld Møller Pedersen, SDU for at få vi-
den før møde med interessenter. 2) Planlægning af stier til Gilbjerg og til 
Hejnsvig, delvis ad tidligere banelinje.
Deltagere i BLDR er Ole Gram og ny Stine Høgholt, Nebelvej 39, 6623 
Vorbasse, 5120 5230, sh@dst-as.com. Lars Okholm deltager fortsat også,
men ikke Jørn Poulsen.

Vesterhede: Fælles P-areal for hal, kirke og gamle skolegrund er indviet 
og projektet afsluttet. Nu skal der bare lige findes ud af, hvem der slår 
græs. Ved siden af Henning søges en nummer to til arbejdet i BLDR. 
Landsbyen samler kræfter til ny dåd. Måske en grillhytte. Der drømmes 
stadig sødt om en drypstenshule.

Urup-Nollund-Eg: Renovering af forsamlingshuset næsten gennemført. 
Legeplads. Urup kloakeres netop nu. 13/9 er der sønderjysk kagedag. 
Har ingen udviklingsplan, men vil gerne have en, mangler en projektidé 
plus en tovholder for samme.

Sønder Omme-Bøvl: En natur-app udarbejdes. Stiprojekt sammen med 
Filskov. Projekt Sig-engen iværksættes i 2016-2017-2018?

Stenderup-Krogager: Den største nyhed er, at mere eller mindre tilfældig 
international omtale har trukket mange gæster til camping- og hytteby-
en, der har været fuldt belagt hele sommeren. Lokalområdets to engelsk-
kyndige har ikke kedet sig. Købmanden har det godt. Skolen er ikke truet.

Skjoldbjerg-Almstok: (ej repræsenteret) Intet nyt.

Hejnsvig-Donslund: Velkomstmøde for flygtninge og danske tilflyttere 
den 17/9. Har også en del russere og ukrainere, der arbejder i området. 
Der indføres velkomstpakke fra nytår 2016. En informationsfolder om lo-
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kalområdets goder er udarbejdet og udsendt, indlagt i kirkebladet.

Filskov: Billund Kommune har iværksat et projekt for natur og sundhed 
med Filskov som pilotprojekt. Der vil samtidig være projekter for Billund 
og Grindsted. Senere kommer projekter for øvrige lokalområder. 
Netop nu nedgraves fibernet i Filskov by. Langs Omme Landevej anlæg-
ger Billund Kommune netop nu en cykelsti. Vest for denne sti arbejdes 
der fortsat for en ikke-kommunal sti mod Simmelvej og Sønder Omme. 
Om en sti langs Omme Å er der nu færdigforhandlet med lodsejerne og 
en bestyrelse er etableret. Modtagegruppen for flygtninge har gennem-
ført et arrangement i Viadukthallen.

10 Økonomi.

Udsættes.

11 Mødedatoer for næste periode.

Mødeplanens datoer skal placeres, så de passer til landdistriktsudvalgets 
møder, da vi dermed har mulighed for at udtale os rettidigt om sager.

Mødeplan: 
Mandag den 23. november 2015. 
Tirsdag den 23. februar 2016.
Onsdag den 25. maj 2016.

Dertil kommer et årsmøde i foråret, som senere får en dato, samt to 
møder om turismeprojekt, se pkt 6 ovenfor.

12 Dagsordenpunkter for næste møde.

1. Erhvervsfremme angående iværksætteri i landområderne.

2. Turisme i lokalområderne version 2.0.

3.

13 Eventuelt.

-

Referent Holger Villumsen
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