
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

Tid: Mandag d. 23. november 2015, kl. 18.00-22

Hvor: Filskov Kro m. julefrokost kl. 18. 

Deltagere: Filskov:  Johan Andersen og Holger Villumsen.

Hejnsvig-Donslund:  Arne Thomsen.

Skjoldbjerg-Almstok:  Hans Peter S. Kristiansen.

Stenderup-Krogager:  Lona Linding.

Sønder Omme-Bøvl:  Jørgen Svanberg.

Urup-Nollund-Eg:  Uffe B. Jensen og Lajla Toudal

Vesterhede:  Henning Sejer Madsen

Vorbasse-Fitting-Nebel:  Ole Gram og Lars R. Okholm. 

To valgte fra hvert 
lokalområde.

Særligt indbudt: Konstitueret landdistriktskonsulent, Malene Brandt Winther

Afbud: Svend Hørup, Niels Thomsen, Birgit Schäfer Mortensen, Stine Høgsholt.

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.

2 Valg af dirigent.

Uffe B. Jensen

3 Orientering fra formanden.

Ingen særskilt. 

4 Fungerende landdistriktskonsulent Malene Brandt Winther (MBW)
om implementering af landdistriktspolitikken.

1. Billund Kommunes organisation: 

◦ Stillingen som landdistriktskonsulent er endnu ikke besat, 
selv om byrådet vedtog en landdistriktspolitik den 25. juni. 
Indtil videre og frem til sommer 2016 varetages opgaven af 
udviklingskonsulent Malene Brandt Winther.

◦ MBW er udviklingskonsulent og sagsbehandler  derfor ikke. 
Det gør derimod Konny Elbæk, der er kommet ind på dette 
område. MBW kan meget, herunder give dispensationer, 
men hun kan ikke ”alt”.

◦ MBW arbejder på grundlag af politikkens ni indsatsområder 
og ud fra det princip, at alt initiativ skal komme fra landdi-
strikterne. Billund Kommune presser ikke landdistrikterne til 
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medvirken i kommunens egne initiativer.

◦ MBW hjælper efter behov landdistrikterne med at samle ad-
ministrationens fagfolk på tværs af forvaltningerne. 
Hun trækker sig ud, når kontakterne er etableret og samar-
bejdet fungerer. Overskriften er: Det skal være nemt!

◦ MBW vil gerne være sikker på aktivitet mellem hende og lo-
kalrådene. Fx vil hun gerne have, at vi reagerer  på hendes 
mails. MBW vil ikke kontaktes om ”alt”, men i arbejdet med 
de ni indsatsområder vil hun hjælp med at findes de relevan-
te fagpersoner i administrationen.

2. Årshjul: 

◦ Samarbejdet mellem landdistriktskonsulenten og lokalråde-
ne vil foregå i et årshjul med regelmæssigt tilbagevendende 
begivenheder og opgaver. 

◦ Aktuelt skal der afholdes de årligt dialogmøder. 
Indtil videre er aftalt møder med Hejnsvig og Sønder Omme.

3. Økonomiudvalget og landdistriktspuljen: 

◦ Ansøgninger kan ikke altid vedlægges to tilbud, da visse pro-
jekter er baseret på lokalt samarbejde eller lokalkendskab på
bestemte virksomheders side, hvilket i en given sag nødven-
diggør brug af en bestemt virksomhed. Derfor ønsker BLDR, 
at Økonomiudvalget giver mulighed for at fravige sit krav på 
dette område.

◦ Herefter fulgte en diskussion om vanskeligheder ved hushan-
del. Det er ikke kun et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
Det er også et spørgsmål om 1) pengeinstitutternes krav til 
køberes rådighedsbeløb og om 2) Finanstilsynets krav om 
salgbarhed indenfor seks måneder. 
Økonomiudvalget må gerne gøre sig tanker om, hvorvidt det 
kan medvirke til løsning af disse problemer. 

◦ Proces for håndtering af ansøgninger til landdistriktspuljen:
Vi har endnu så lidt arfaring, at vi ikke har synspunkter ved-
rørende processen.

◦ Dialog om transport: Busrute 179 Billund-Vejen via Skjoldb-
jerg ophører i december og en ny lokalrute indføres mellem 
Billund og Hejnsvig. Dette er sket på Sydtrafiks foranledning 
og helt uden forudgående høring eller offentlig debat. Lokal-
rådene burde være hørt.
Emnet klan hurtigt blive aktuelt igen, da der er rygter om, at 
rute 81 Give-Grindsted kan blive nedlagt til sommer 2016. 
Hjælp ønskes til at sikre dialog, høring og undgåelse af ned-
lægning.

◦ Dialog om flygtninge: Kommer der flere flygtninge til lokal-
områderne? Vi vil orienteres, så vi kan hjælpe med integra-
tion. Vi ved, at vi ikke kan få direkte kontakt til flygtninge, før 
de er flyttet ind, men den relevante del af administrationen 
kan fx spørge flygtningene, om den må orientere lokalsam-
fundene/lokalrådene om deres ankomst.

◦ Lokale udviklingsplaner: Opdaterede versioner skal forelæg-
ges Økonomiudvalget hvert fjerde år. Vi følger samarbejds-
modellen og ønsker fortsat, at dette sker i byrådsperiodens 
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år to og helst i efteråret.
Indtil videre er lokalområderne endnu ikke koordinerede, så 
deres fireårsplaner alle straks rammer denne rytme.
En vidensdatabase for fagfolk på dette område vil være vel-
kommen.

◦ Debat om metode til at få ansøgninger, der rammer de ni 
indsatsområder:
MBW vil gerne medvirke til at fremme processen fra ansøg-
ning til bevilling. Politikere og embedsmænd har større ambi-
tioner end såkaldte blomsterkasseprojekter.
BLDR ser et problem i for teoretisk tankegang hos admini-
strationen, da det ofte indebærer krav om, at projekter skal 
indpasses i planer, der er for store. Sådanne store planer op-
fattes nemt som fjerne fra lokalsamfundenes virkelighed. 
Turisme er imidlertid et stort udviklingstema, der vil holde i 
mange år. Det vil trække mange delprojekter med sig. 
BLDR forventer, at landdistriktskonsulenten er inspirerende 
og afventende. Dermed rammer konsulenten bedst det prin-
cip, at initiativ skal komme fra landdistrikterne. 

◦ Idé til projekt: Cykelsti mellem Grindsted og Bramming øn-
skes. MBW opfordredes til at virke på idéen gennem fx dialog
med Peter Borgen på rådhuset.

4. Ildsjæleværksted:  

◦ Ildsjæleværkstedet er et af de ni indsatsområder.
DKK 35.000 er til rådighed.

◦ Begrebet ildsjæl diskuteredes. Bedre begreb søges.

◦ I lokalsamfundets ønskes der bredt samarbejde for alle i lo-
kalsamfundene og ikke kun med lokalrådene. Møderne må 
gerne foregå på forskellige lokaliteter.
MBW forventer 4-5 workshops med emner, der giver færdig-
heder, som kan anvendes dagen efter mødet.
Emner nævnt: fundraising og finansiering, motivering af (gu-
lerødder til) frivillige og om bosætning.

5. Temamøde mellem Økonomiudvalget og BLDR: 

◦ Tidspunkt: Forår 2016.

◦ Emne 1: Reglen om 1-2 tilbud vedlagt ansøgninger.
Smidighed ønskes, så der i visse tilfælde kan accepteres kun 
ét tilbud. Processen skal være nem.

◦ Emne 2 og 3 jf. BLDRs referat af mødet den 9. juni 2015:
Emne 2) Infrastruktur. Stinet til fodgængere og cyklister. 
Emne 3) Land-by-problematik indenfor Billund Kommune. 
(se fuld gengivelse af referatets ordlyd i dette referats punkt 
9 nedenfor)

◦ LAG: I LAG Vejen-Billund er MBW observatør for Billund 
Kommune.
Den forrige regering fusionerede LAG Vejen og LAG Billund til
en større organisation. De to kommuner har vidt forskellig 
størrelse. Vejen har 44.000 indbyggere og 22 lokalsamfund. 
Billund har henholdsvis 25.000 indbyggere og 8 medlemmer 
af BLDR.
De tilstedeværende medlemmer af LAG oplever, at den fusio-
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nerede LAG er blevet meget bureaukratisk med store mæng-
der af papir, hvilket ikke fremmer lysten til have opgaven.
Fx er Lokale- og Anlægspuljen meget nemmere (må ej for-
veksles med Lokale og Anlægsfonden).
Efter regeringsskiftet i juni har EVM / Erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet meddelt, at fusionerede LAG'er kan deles igen. 
BLDR anbefaler aktuelt deling af LAG Vejen-Billund, således 
at LAG Billund på ny bliver en selvstændig enhed.

5 Orientering om mulighed for reetablering af LAG-Billund.

Se medsendt bilag fra EVM.

BLDR deling af LAG Vejen-Billund, således at LAG Billund på ny bliver en 
selvstændig enhed. (sidste nyt 30/11: Der er aftalt møde med LAG for-
mand Erling Christensen den 7. januar).

6 Behandling af indkomne forslag til Landdistriktspuljen.

Indledningsvis blev det gentaget, at BLDR ikke prioriterer ansøgningerne 
til den behandlende myndighed i Billund Kommune jf. årsmødet den 20. 
april 2015, hvor BLDR definerede sin rolle (referatets ordlyd): 
BLDR vil gerne medvirke til anbefaling af ansøgninger til landdistriktspulj-
en. BLDR ønsker derimod ikke at foretage prioritering med tilhørende 
indstilling af de enkelte landdistrikters ansøgninger til landdistriktspuljen.
BLDR er ikke en del af det politiske udvalg. BLDRs opgave er at balancere 
mellem medlemmernes behov og de enkelte landdistrikters interesser. 
BLDR foretager gerne vurdering af projekter efter undersøgelse af, som 
de indeholder fyldestgørende information. 
Med andre ord: Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de er an-
ført på dagsordenen. 

Nummer 1, 3 og 4 anbefales. 
Nummer 2 anbefales ikke.

1. DDS-spejderne i Sdr. Omme.
Spejderlejren CAF16: DKK 250.000.
Teknisk set opfylder ansøgningen de formelle krav og videregives 
derfor med anbefaling til behandling i Billund Kommune.

Imidlertid gav ansøgningen anledning til grundlæggende diskus-
sion om brugen af Landdistriktspuljens midler.  

Den internationale spejderlejr vil sætte Sdr.Omme på landkortet 
og er dermed god for Billund Kommune som Børnenes Hovedstad
og landområdet Sdr. Omme. Her vil en bevilling være en opmun-
tring til de frivillige. Projektet vil også være et fokusskifte fra mur-
stensprojekter til eventprojekter, og det trænger vi til. 

Modsat var en række talere skeptiske overfor projektet, som 
formodes gennemført uanset finansiering fra landdistriktspuljen. 
Kritikerne var stemt for at give et symbolsk beløb for at vise god 
vilje. 
Denne vej vil imidlertid føre BLDR videre end blot teknisk gen-
nemgang og ind i egentlig sagsbehandling. Her har vi et principielt
spørgsmål, der kræver mere diskussion og erfaring.

2. DDS-spejderne i Sdr. Omme.
Telte til 50 nye spejdere DKK 50.250.
Teknisk set opfylder ansøgningen de formelle krav og videregives 
derfor med anbefaling til behandling i Billund Kommune.
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Imidlertid henledes opmærksomheden på, at Billund Kommune 
har en pulje til sport og spejderaktiviteter, som synes mere rele-
vant at søge.

3. Vorbasse Lokalråd.
Vorbasse shelterby. DKK 74.500.
Teknisk set opfylder ansøgningen de formelle krav og videregives 
derfor med anbefaling til behandling i Billund Kommune.
Passer navnlig fint til vort engagement i småskala-turisme.

4. Primitiv campingplads, Stenderup-Krogager.
Ny hovedbygning. Krogager primitive camping. DKK 117.525.
Teknisk set opfylder ansøgningen de formelle krav og videregives 
derfor med anbefaling til behandling i Billund Kommune.
Til orientering rives den gamle hovedbygning ned. 
Er også et led i småskala-turisme.

Fire bilag fulgte sagen.

7 Tilbagemelding på møde i Billund Erhvervsfremme d. 12. nov. 2015 
ang. turismebehov.

Byrådsmedlemmerne var overraskede over at høre, at turisme er en del 
af landdistriktspolitikken. Med andre ord: Vi har meget arbejde foran os.

8 Drøftelse om evt. henvendelse fra BLDR til Billund Kommune 
vedr. omlægning af busrute igennem Skjoldbjerg-Almstok til Hejnsvig.

Skjoldbjerg-Almstok har selv reageret overfor Billund Kommune. 
Det skete straks, da fakta om ruteomlægning foretaget af busselskabet 
var offentligt kendt.

BLDR anmoder Billund Kommune om fremover at få advisering i tide, så 
vi har mulighed for at reagere. Det er et principielt ønske, da der i den 
aktuelle sag ikke længere er mulighed for at reagere afværgende.

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

Samarbejdet med teknisk Forvaltning fungerer ikke godt. Der opleves rod
i organisationen. Forvaltningen mangler tydelig ledelse, dvs chefer.

Formand og næstformand planlægger indhold sammen med rådhuset på
baggrund af punkt 12 i referat af mødet den 9. juni. 

Citat:

Hvordan holder vi politikernes engagement oppe? Lige nu har vi 
deres bevågenhed takket være § 17 stk 4 udvalget. Vi forventer 
mere fokus fremover takket være en kommende landdistriktspoli-
tik. 

Vi har tidligere haft møder med byrødderne til præsentation af 
lokalområderne, valgmøder og så har der været et møde i Lyng-
hallen. 

Nu er det tid at vælge en ny idé eller 1-2 temaer. 
På turistområdet er vi undervejs med to-årige projekter. 
Vi kan arbejde mere målrettet med udviklingsplaner, eller vi kan 
gøre det modsatte, nemlig informere om de landsbyer, som vi al-
lerede har i dag. 

Tema A) Infrastruktur. Stinet til fodgængere og cyklister. Stinettet 
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skal både forbinde landsbyerne i kommunen og sikre forbindelse 
til det nationale net af stier, således at turisterne kan finde frem 
til os ad gode stier. Landsbyerne vil være tilgængelige for turister 
til fods og på cykel foruden naturligvis bilisterne. Landsbyerne er 
perfekte holdepunkter for mennesker, der vil opleve naturland-
skab og kulturlandskab.

Tema B) Land-by-problematik indenfor Billund Kommune. 
Hvilken balance ønsker vi mellem de to største byer og landsbyer-
ne? Internt har indbyggerne i byerne Billund og Grindsted svært 
ved at arbejde på tværs af foreninger, men netop det er landsby-
erne gode til. Indbyggerne i Billund og Grindsted ser byrådet som
deres overordnede forum, hvilket betyder, at der noget længere 
afstand mellem borgerne og deres muligheder for indflydelse på 
nære forhold.

Tema A har hovedprioritet.

10 Markedsføring.

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

2. Andet.

Emnet behandles på næste møde. 

11 Orientering fra Lokalrådene.

Emnet behandles på næste møde. 

12 Økonomi - kort status.

Inden dagens møde var der 57.000 kroner i kassen.

13 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: 
Torsdag den 7. januar 2006 i Vorbasse Fritidscenter.
Tirsdag den 23. februar 2016, om turisme og nye ansøgninger.
Onsdag den 25. maj 2016.

14 Dagsordenpunkter for de næste møder.

1. Erhvervsfremme angående iværksætteri i landområderne.

15 Eventuelt.

Intet fremført.
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