
 

Kalendermøde d. 22. august 2019 i Billum Hallen 
 

Dagsorden:  

 

1. Velkomst 

Jørgen Hansen fra Billum Sogneforening bød velkommen til mødet.  

 

2. Præsentation af repræsentant for foreningerne 

Egon fra Janderup/Billum Pensionistforening/Husflid, Henning Gejl 

og Kim fra Billum Erhvervs- og Ejendomsinvest, Aksel fra 

Sogneforeningen, Støtteforeningen og Billum Forsamlingshus, Nelli 

fra Billum.dk og Gymnastikudvalget, Lone fra Idrætsforeningen, Betty, 

Vita og Kirsten fra Husholdningsforeningen, Anja fra Cafeteriet, 

Jørgen fra Sogneforeningen/Billum Erhvervs- og Ejendomsinvest, 

Walther fra Sogneforeningen og Arkivet og Udviklingsrådet, Leif fra 

Arkivet, Knud Ole fra Støtteforeningen og Astrid fra Billum.dk.   

 

3. Opdatering af kalender 2019/2020 

Arrangementer, der skal i kalenderen i 2019 og 2020 bliver lagt på 

hjemmesiden på mødet, hvis der er flere, kan info sendes til 

redaktion@billum.dk.  

 

4. Evaluering af byfesten 2019 

Byfesten blev holdt over 2 dage, da der også blev afholdt Åben By. 

Forslag til næste års byfest blev efterlyst. Betty kom med forslag om 

at der igen holdes revy – 2 sæt med spisning imellem. Betty vil gerne 

gå videre med det.  

Walther: Revyen var god og lyden var god i år. Fest om fredagen og 

så også et program om lørdagen, inkl. oprydning/slatfest. Kim: 3 

dage kunne være fint, revyen var rigtig god. Lone: fredag er en god 

aften at holde fest, anbefaler at opgradere musikken. Jørgen: fint at 

foreningerne er involveret, der var enighed om at det fungerer fint, 

som det er. Det er fint at foreningerne selv bestemmer det, de har 

ansvaret for. 

HG: ikke byfest samme aften som der er andre arrangementer i byen. 

Walther: teltet bookes i november, det er udlejet sommeren over. 

Byfesten holdes i uge 23, d. 4.-6. juni. Der har været et pænt overskud 

i år og Søren vil gerne være med til at planlægge det igen. Gode 

ideer og flere personer der vil være med kan kontakte 

Sogneforeningen. Jørgen: Udvalget har gjort det rigtig godt, det var 

et godt arrangement.  
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5. Åben By  

Der er lagt mange kræfter i det, skal det gentages? Teltleje har givet 

et lille underskud. Kim: det er svært at måle, man får snakket med 

nogen og nogen kontakter og det er godt med omtale. Det giver 

også noget til byen, mange lokale har også kigget forbi. Måske var 

der for lidt at kigge på ved Rema1000. Walther: måske kunne man 

holde det flere steder i området, lidt a la Varde Å Dag, med ét sted 

der samler. Jørgen: skiltningen skulle der gøres med ud af – skilte ved 

vejen og ved Rema1000. Skolen har haft besøg af 5 familier og har 

haft flere henvendelser siden. Stor ros til arrangørerne.  

 

6. Udviklingsplanerne - skal de revurderes i 2019/2020 

Der er søgt midler til mobilmast og Billum Bybus, men begge 

projekter har fået afslag. Der kan gå 1 år til 1,5 før den er revurderet. 

Hvis der er gode projekter der ønskes støtte til, så kontakt 

Sogneforeningen.  

 

7. Krockethusets fremtid ved Lone/idrætsforeningen 

Der er 8 spillere. Huset trænger til renovering, og koster mange 

penge at have stående. Den lejes ud til børnefødselsdag o.lign. Der 

kan informeres på hjemmesiden om muligheden. Walther foreslår at 

der laves en krolf-bane så det bruges mere og evt. floorball. Der skal 

andre forsikringer til, hvis det skal lejes ud, Lone undersøger det. Der 

spilles petanque om tirsdagen. HG: obs på at man ikke nedlægger 

noget, der et fint og som fungerer. Der er en tennisbane ved siden af, 

som Idrætsforeningen kan bruge. Det vil være fint med mere liv i 

området. Lone og Kim vil gerne arbejde videre med det, og vil gerne 

have flere med.  

 

8. Input til Billum.dk ved Nelli 

PR-gruppen ønsker en fast kontaktperson fra hver forening, som er 

opmærksom på at informationerne på hjemmesiden er opdateret og 

en som kan give informationer til PR-gruppen om aktiviteter og 

arrangementer.  

Det aftaltes at PR-gruppen skriver ud til foreningerne med 

henvendelsen. Der var forslag om at Billum-borgere kan sende 

stemningsbilleder ind, ikke nødvendigvis med tekst.  

Walther orienterede om RUBAN, som er den forening som 

hjemmesiden fungerer under.  

 

9. Midtpunktet  

Kontrakten, i forhold til leje af hjørnegrunden, skal genforhandles. 

Der ligges op til andre vilkår end tidligere. Der er søgt midler til 

redskaber og etablering, og det kan bruges et andet sted end 

hjørnegrunden. Der var input til at lave projektet et andet sted, og 



måske kombinere det med noget andet. Sogneforeningen og 

Midtpunktet arbejder videre med det.  

 

10.  Evt.  

Lone fortæller at Idrætsforeningen har 1 hektar jord bagved BMX-

banen, og spurgte om forslag til benyttelse. Der blev foreslået en 

teknik-bane til BMX, motocross og mountainbike, det kunne være i 

samarbejde med Varde Cykelklub.  

 

Sogneforeningen kom med et forslag om et større arrangement i 

Billum Hallen med spisning, dans og musik.  

 

Kim roste Idrætsforeningen, det er et visionært samarbejde, der er 

lavet med Janderup.  

 

Anja vil gerne indføre at man kan komme i Cafeteriet til et stykke 

rugbrød kl. 11.30-15 d. 31. december.  

 

Walther fortalte om et klyngesamarbejde, hvor Janderup og Alslev 

skal lave en bro ved ladepladsen, Billum er med på sidelinjen. 

 

Kim roste de gode ting der også sker i Billum, blandt andet de sorte 

får der er kommet til byen. 

 

Knud Ole fra Støtteforeningen orienterede om at de vil lave et 

erhvervsmedlemsskab og sponsorater til Friskolen. Der arbejdes også 

på et erhvervsnetværk.  

 

Gitte fra Billum Friskole fortalte at der er 60 elever på skolen, 19 børn 

i børnehaven og 5 i vuggestuen. Der er god interesse for stedet. I 

næste uge er der introtur til Kravnsøpladsen, hvor de blandt andet 

skal overnatte i shelters.  

 

 

Ref./Astrid Thorin/ 


