Billund Landdistriktsråd (BLDR)
Tid:

Tirsdag d. 12, januar, 2016, kl. 19-22.

Hvor:

Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1

Deltagere:

Filskov: Johan Andersen og Holger Villumsen.
Hejnsvig-Donslund: Arne Thomsen og Svend Højrup.

To valgte fra hvert
lokalområde.

Skjoldbjerg-Almstok: Hans Peter S. Kristiansen.
Stenderup-Krogager: Lona Linding og Niels Thomsen.
Sønder Omme-Bøvl: Jørgen Svanberg.
Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen.
Vesterhede: Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Gram og Lars R. Okholm.

Særligt indbudte: LAG-formand, Erling Christensen
Henning Sejer Madsen, Birgit Mortensen.

Afbud:

REFERAT
1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2

Valg af dirigent.
Hans Peter S. Kristiansen.

3

4

Orientering fra formanden.

•

Administration af landdistriktspuljen er ikke nem at danse med.
Der er intet incitament til billiggørelse af projekter.
Regningerne må ikke være billigere end tilbud. Sker det alligevel,
skal alle tilbud fornyes, selv om projektet er gennemført.
Dette har vi erfaret ved afslutning af formidlingsprojektet Rundt i
Filskov med brochure og kortborde.

•

Landdistriktskonsulent Malene Brandt Winther (MBW) har udsendt en bosætningshåndbog.
Bogen er på 20 sider og et resultat af projekt Landbrug og Lokalsamfund på initiativ af Dansk Landbrug Sydhavsøerne med støtte
fra bl.a. LAG Guldborgsund. Kan anvendes til inspiration.

Orientering om mulighed for reetablering af LAG-Billund.

Johan

Erling

V/ formand Erling Christensen, LAG Vejen-Billund.

•

Rammerne for LAGs virke er ændret. Nye regler for gennemførelse af organisatoriske ændringer giver ringere muligheder for
effektivisering. Midlerne beskæres med 30 %.

•

Erhvervsstyrelsen flyttes til Nykøbing Falster, hvilket indebærer
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udskiftning af personale. I en periode må forventes mindre kvalifceret drift.
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•

Deling af LAG Vejen-Billund i to selvstændige enheder er blevet
vanskeligere efter ændring af økonomi og regler for organisation.

•

Organisation: Der er indført en årlig skiftedag for organisatoriske
ændringer. Den er 1. februar, og det kan vi ikke nå i år.
Beslutning om deling træffes af LAGs bestyrelse, og ikke af fx borgere i én af kommunerne, hvis de ønsker at gå sin egen vej.

•

Økonomi: Deling er blevet vanskeligere, da den økonomiske bevilling er reduceret med 30 %. Af vore nuværende 1,6 millioner går
ca. 300.000 DKK til administration. Dog indebærer deling i to
LAG'er ikke nødvendigvis, at udgifterne til administration fordobles. Det kan gøres lidt billigere.
30 % reduktion vil give et udgangspunkt på ca. 1,2 millioner, hvorfra der skal trækkes midler til administration.
Efter en eventuel deling vil der ikke være ret meget at dele ud til
aktivt udvikling af landdistrikterne.

•

Konklusion: Deling i to LAGer for hhv Vejen og Billund er blevet
meget mindre hensigtsmæssig.

•

Erling Christensen vil påp næste generalforsamling forlade posten
som formand for LAG Vejen-Billund.
Den nuværende programperiode har været turbulent.
Det almindelige vilkår er imidlertid, at arbejdet er meget tids- og
arbejdskrævende.

•

(HFV, baggrundsinfo: Erhvervs- og Vækstministeriet med
Erhvervsstyrelsen overtog i september LAG, som tidligere lå i
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Se mere om LAG på livogland.dk)

Evaluering af mødet med Malene Brandt Winther vedrørende
implementering af landdistriktspolitikken.

•

Landdistriktsrådets dialogmøde med landdistriktskonsulenten
den 23. november 2015 blev afholdt sammen med et bestyrelsesmøde, hvilket indebar, at mødet som helhed blev for langt – ikke
mindst fordi bestyrelsesmødet også indeholdt en tidskrævende
gennemgang af fre projektansøgninger.

•

Har vi behov for flere møder?
Dette spørgsmål bør vi sætte på næste mødes dagsorden.

Drøftelse om evt. henvendelse fra BLDR til Billund Kommune
vedr. omlægning af busrute igennem Skjoldbjerg-Almstok til Hejnsvig.
1.

Alle

Principielt bør henvendelser fra forvaltningen gå til lokalrådet og
ved tværgående projekter til BLDR.
Der var ingen forudgående dialog mellem rådhuset og lokalrådet i
Skjoldbjerg om påtænkte ændringer af bustrafkken.
Dette var en fejl fra forvaltningens side.
Landdistriktskonsulenten har indskærpet overfor administrationen skal høre lokalrådet før påtænkte ændringer, hvilket skulle
være erkendt.

2.

Alle

Hans-Peter

Opsummering fra Skjoldbjerg om bussagen.
Hans Peter Kristensen gennemgik sagen.
For Skjoldbjerg-Almstok er problemet ej løst.
Forvaltningen har imidlertid pludselig erklæret vejen for trafkfarlig, hvilket indebærer, at der nu lige så pludseligt er skolebus til
alle børn til folkeskoler. Løsningen hjælper imidlertid ikke unge til
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ungdomsuddannelser på fx gymnasiet i Vejen.
Hans Peter Kristensen holder sagen varm og er kommet med i
mobilitetsprojektet, hvilket Filskov også overvejer.
3.

Bus 81 mellem Give og Grindsted nedlægges til sommer, da Vejle
Kommune ikke længere vil bidrage til ruten.
Ungdomsuddannelserne i Grindsted kan derfor ikke længere få
søgning af unge fra strækningen Filskov-Give, hvilket må blive
mærkbart på Campus Grindsted.
Samme problem får Filskov Friskole, der har elever fra fx Vorslunde, Grønbjerg og Langelund i Vejle Kommune.
Nedlæggelse af rute 81 berører også Sønder Omme, da visse afgang kører via nævnte lokalsamfund.
Til erstatning for rute 81 etablerer Billund Kommune en ny kommunal buslinje mellem Filskov og Grindsted. Den hjælper imidlertid ikke hverken de rejsende øst for Filskov eller de nævnte uddannelsessteder.
Problemet er det faktum, at når Sydbus nedlægger ruter, så er
kommunerne overladt til at tænke på sig selv. Kommunegrænserne blokerer for overordnet politik til gavn for landdistrikterne.
Det bør undersøges, om fx Billund Kommunes bus må køre ind i
Give Kommune.
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Drøftelse af henvendelse fra økonomiudvalget om Landdistriktspuljen:

Johan

Sagen gælder forvaltningens krav om to tilbud som bilag til projektansøgning. Se bilag – brev fra landdistriktskonsulenten af 16/12-2015.
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•

Forvaltningen fastholder kreavet.
Det gælder åbenbart også i tilfælde, hvor der kun fndes én leverandør af ønsket produkt eller serviceydelse.

•

Flere mødedeltagere ytrede utilfredshed med forvaltningens
holdning. Der bør i alle forhold være en nedre grænse for, hvornår
der kræves tilbud.

•

BLDR ønsker derfor et møde med kommunens repræsentanter
om implementering af denne del af den i 2015 vedtagne landdistriktspolitik. Reglerne bør ikke være så frkantede, at borgerne
mister gnisten.

•

Landdistriktskonsulenten vil gerne have henvendelser jævnfør
mail af 16. december 2015. Årsagen er også, at hun har opdaget,
at forvaltningen v/ Konny Elbæk administrerer en kende egenrådigt. Lene er der ikke mere.

•

Vi skriver til Økonomiudvalgets formand og anmoder om et
møde. Den nærmere metode diskuterer vi med landdistriktskonsulenten.

Overvejelser om mere detaljeret indhold af kommende arrangement
med Billund Kommune i 2016.

•

TEMA A: Infrastruktur og MOBILITET.
Stinet til fodgængere og cyklister.
Dette er hovedtemaet, da der arbejdes med det i mange lokalområder. Stier er en del at tema Mobilitet, der ud over befordring generelt omfatter gangstier og cykelstier, som begge undersøtter
bosætning og turisme. Stier er en del af infrastrukturen, da de
binder kommunens lokalområder sammen.

•

TEMA B: Land-by-problematik indenfor Billund Kommune.

Alle
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Markedsføring.

Alle

1. Drøftelse af fremtidig samarbejdsstruktur med det politiske
niveau.
Implementering af den ny landdistriktspolitik.

2. Nyhedsbreve.
Orientering til politikerne.
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3.

Hjemmeside.
Vi har websiden www.bldr.dk, men den anvendes sjældent.
Vi bør bruge den mere aktivt, dvs selv forvalte den.
Det samme gælder i princippet facebook.

4.

Andet.
BLDR er et samlende forum for lokalrådene, og BLDR markedsfører
sig selv. BLDR henvender sig primært til byrødder, partiforeninger
og erhvervsfolk.

Orientering fra lokalrådene.

Alle

Herunder orientering om lokalrådenes møde med landdistriktskonsulent
Malene Brandt Winther, hvis dette har fundet sted.
Filskov:

•
•
•

Arbejder med frivillighed og dermed sikring af fremtidig aktivitet.

•

Lokalfolderen om bosætning genoptrykkes.
PS: Bosætningskoordinator Marianne Witte vil gerne have
lokalområdernes bosætningsfoldere til uddeling ved givne
lejligheder.

•

Sti til Sønder Omme langs det sidste stykke af landevejen
arbejdes der intenst med. Der skal skaffes flere midler.

•
•

Institutionerne i byen fungerer godt.

Julebelysningen skal trimmes.
Fibernet er under nedlægning i hele byen. Gravearbejdet er
stadig meget synligt. Senere udlægges det i landområdet.
Udføres af Altibox og elselskabet MES.

Udviklingsplanen skal først fornyes i 2018, men måske indleder vi
arbejdet i 2017.

Hejnsvig-Donslund:

•
•

Borgerworkshop afholdes snart med Tenna Tychsen.
Udviklingsmøde afholdes med landdistriktskonsulenten den 10/2.

Skjoldbjerg-Almstok:

•

Vi taler rigtig meget om den forsvundne buslinje og vore
handlemuligheder.

•
•
•

Fortsat aktivitet i legepladsprojekt.
Udviklingsmøde afholdes med landdistriktkonsulenten.
Musikarrangement med Carsten Knudsen, nattergal.

Stenderup-Krogager:

•
•

Udviklingsmøde er afholdt med landdistriktkonsulenten.

•

Arbejder med stibelysning mellem gamle jernbanestation og
spejderhuset. Der afventes tilladelse fra Bane Danmark.

Tilfredshed med egne mobilitetsforhold takket være god
placering ved ruten mellem Grindsted og Esbjerg.
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•
•

Overvejer ny julebelysning.

•

Hotellet er under nedbrydning, hvilket giver en central og ledig
plads, hvor der dog stadig ligger et mindre hus.
Der er ingen plan for anvendelse af pladsen.

Banesti mellem Grindsted og Bramming ønskes.
Cykelsti ønskes også til Hejnsvig.

Sønder Omme-Bøvl:

•

Afholder informationsmøde den 11/2 om årets store projekt
Byens Torv, der omfatter området ved Sigengen, Mølle Allé og
Hovedgaden. Skal være afsluttet til sommer. Skal indvies og tages i
brug samtidig med genindvielse af den renoverede skole.
Der har været længere tids stilstand i byprojektet, men nu sker
der noget. Tegninger var et godt hjælpemiddel til at holde sagen
varm indtil der fra kommunen kom penge og den rigtige mand på
opgaven, den landskabsarkitektuddannede Thomas Sidelmann.

•

Stiprojekt langs Omme Å fra kroen til Juellingsholm, med tiden.
Med kanopladser.

Urup-Nollund-Eg:

•

Udviklingsmøde med landdistriktkonsulenten afholdes i nær
fremtid.

Vesterhede:

•

Ingen repræsentant fremmødt = intet nyt.

Vorbasse-Fitting-Nebel:

•

Turismemøde afholdt med engagement fra flere lokale organisationer.

•

Shelterprojekt er nu delvis fnansieret og resten af midlerne forventes i hus snarest. Forventes klar i maj.

•

Møde afholdt med bosætningskoordinator Marianne Witte.
Der er optimisme om byudvikling og boliger fra boligselskaber.

•

Stier til Skjoldbjerg og Fromsejer planlægges.
Der er lodsejerudfordringer.

•

Byfornyelsesprojekt ønskes som i Sønder Omme. Det vil tage tid,
og det er en stor kommunikationsopgave i lokalsamfundet.

•

Den lokale bosætningskoordinator Christian Schmidt er blevet
syg. Ny formand er Lars Okholm.

•

Planen om et sundhedshus midt i byen er droppet, da regionen
ikke vil være med på et projekt.

Desuden: Generel debat om behov for lejeboliger i landdistrikterne.
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Årsmødet 2016
1.

Dato: Tirsdag 26. april i Vorbasse Fritidscenter
Datoen afstemmes med konstitueret landdistriktskonsulent
Malene Brandt Winther (MBW).

2.

Indhold: Mobilitet. Med en taler fra fx Varde, der har taget nye
initiativer på området for persontransport i landdistrikterne.

3.

Hvem gør hvad?
Hans Peter Kristensen undersøger sagen i Varde nærmere og
spørger om foredragsholder og om flekstur, flekstrafk, forholdet
til Sydbus og andre aktuelle emner indenfor mobilitet.
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Planlægning færdiggøres på vort møde den 23. februar.
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Mødedatoer for næste periode.

Alle

Mødeplanens datoer skal placeres, så de passer til landdistriktsudvalgets
møder. Dermed får vi mulighed for at udtale os rettidigt om projektsager.
Mødeplan:

•
•
•
•
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Tirsdag den 23. februar 2016 på Filskov Kro.
Onsdag den 25. maj 2016 på Sønder Omme Kro.
Torsdag 25. august 2016 (afstemmes med MBW)
Tirsdag 22. november 2016 (afstemmes med MBW)

Dagsordenspunkter til de næste møder.
•

Skal vi have flere bestyrelsesmøder, så vi kan give fx projektansøgninger en bedre behandling?

•

Mobilitetsprojektet. Busser, stier .. osv.

•

Henvendelse til Økonomiudvalget om antallet af tilbud som bilag
til projektansøgninger.

•

Erhvervsfremme angående iværksætteri i landområderne.

•

Turismeprojektet. Nok for tidligt på mødet i februar, da vi afventer
den endelige rapport.

•

Vedtægterne om suppleanter på årsmøder.

Alle

Eventuelt.
•

Opdatering af VisitBillund skærmen i Stenderup-Krogagerhallen
klarer VisitBillund v/ Lone Höhrmann.

•

Regnskab og udbetaling af årets rådighedsbeløb:
Kassereren bør henvende sig til Kanny Elbæk på rådhuset.

•

Svend Højrup optrådte i efteråret på formandens vegne i Billund
Erhvervsfremme (BE) for at præsentere BLDR.
Erhvervsfolkene var overraskede over BLDRs store engagement i
turisme. Når vi har fået vor endelige turismerapport, skal vi have
et møde igen med BE.
Vort område har en meget stor fremgang i antallet af overnatninger. Der er mangel på sovepladser. Udbyderne af sovepladser og
andre tilbud skal være meget synlige på nettet, hvis de vil opdages.

•

På årsmødet har hvert lokalområde stemmeret til to deltagere fra
lokalrådet.
Lokalrådene vælger selv sine deltagere og meddeler navnene til
sekretæren. På adresselisten optræder de som nummer 1 og 2.
Eventuelle øvrige navne er uden stemmeret, eller ses som suppleanter. Vedtægter tjekkes for bestemmelser om suppleanter.

Referent Holger Folkmann Villumsen

Side 6 af 6

