
 

Borgermøde og  

generalforsamling i Billum Sogneforening   

D. 20. februar 2018 på Billum Kro 

  

Generalforsamling 

Beretning  Walther Sørensen aflagde beretning om foreningens aktiviteter.  
 

Der er afholdt fastelavn sammen med BIF. Cykelrensdyret er fjernet og noget nyt i 
rundkørslen er under planlægning. Der er holdt ’Gør byen ren’ med stor opbakning. 
Byfesten gav overskud og teltet er nu i Sogneforeningens regi. Lokalarkivet er åbent 
hver tirsdag aften og d. 24/4 er der filmaften.  

 
Udviklingsplanen er nu godkendt og mange projekter er søsat. Walther sagde tak til 
dem, der stemte på ham til kommunalvalget. Det var et meget flot juletræ der blev 

rejst i år, og tak til Sparekassen for gløgg og æbleskiver. 2MGroup lavede nogle 
flotte stjerner til træet.  
 
Billum er en del af Udviklingsrådet for Varde Opland, og er i dialog med Varde 

Kommune om lokale forhold. Der arbejdes på tværs i rådet, blandt andet om en 
ladeplads ved Varde å. Walther takkede alle, der har bidraget til at Billum er i fortsat 
udvikling. Beretningen blev godkendt. 

 

Regnskab Regnskabet godkendtes. Tak til Ruth Kristensen.  
 

Kontingent  Fastsættes til 100 kr. årligt pr. person. Kontingentet indsamles i maj måned. 
Kontingent kan betales med MobilePay til: 4244 6852. 
 

Valg til Billum 
Sogneforening 

Valgt: Niels Salling, Martin Hansen, Kim Christensen, Walther Sørensen  

Valg til 
Udviklingsrådet 

for Varde By og 
Opland 

Walther B. Sørensen blev genvalgt 

Valg af revisorer Pia Fibiger og Marie Lydiksen blev genvalgt 
Malene Møller Iversen er revisor-suppleant  

 

Eventuelt  Ole Andreasen er valgt som Billums repræsentant til Nationalpark-Rådet. Ole 
orienterede om arbejdet, der kan følges på www.vadehavet.dk.  
Kim roste bestyrelsen for Sogneforeningen for et godt arbejde.  

Jørgen opfordrede til at orientere Walther om forhold der skal udbedres som 
vejforhold, mm.   
Husholdningsforeningen har et foredrag om takt og tone torsdag d. 22/2, der kan 
stadig købes billetter.  

 

http://billum.dk/


 

Der er generalforsamling i Støtteforeningen for Billum Børneby d. 15/3. Der er 
forårsfest d. 28/3 i Billum Forsamlingshus. Der er en mand, der er ved at skrive en 

bog om Billum. Varde Kommune planlægger en personaleudflugt i september til 
Billum, hvor de skal se og smage på specialiteter fra området. Kontakt Trine Hopp, 
hvis du har en attraktion de skal se eller opleve.   
 

Årets Billum 

borger  

Jette og Stephen Tarbensen er årets Billum Borgere 2017. De har skabt et 

loppemarked ved deres hjem på Vesteragervej i Billum. De har også købt en 
pølsevogn, så man kan få stillet sulten, når man besøger stedet. Når de har åbent, 
hver anden søndag, kan man møde elever fra Billum Friskole, der arbejder frivilligt, 

til gengæld går overskuddet til skolen. Jette og Stephen er årets Billum borgere, da 
de med deres glæde og ihærdighed skaber liv og sammenhold i Billum. De er altid 
glade og positive, når man møder dem på loppemarkedet eller på friskolen, hvor de 
også hjælper til med stort engagement.  

 

Borgermøde 

Udviklingsplan 
for Billum  

Planen er et fælles produkt, som er godkendt af byrådet og det giver mulighed for at 
søge midler fra en kommunal pulje, der er nedsat til formålet. Den trykte 
udviklingsplan blev omdelt, og Walther vil kontakte Varde Kommune, for at få den 

trykt, så den kan husstandsomdeles. Planen kan også ses på Billum.dk under 
menupunktet ’Udviklingsplan’. Planen består af 18 projekter, og projekterne blev 
præsenteret.   

 

Boliger på toppen 
af  
Ho Bugt 

Walther fortalte at lokalplanen for nye byggegrunde er godkendt. Der er møde med 
Varde Kommune om økonomien, der dog ikke har afsat midler. Walther hører gerne 
om gode ideer til at Billum selv kan finansiere udstykningen.  
 

Smag på Ho Bugt  Formålet er at skabe synergi mellem de mange oplevelser, fødevareproducenter og 
aktiviteter der er ved Ho Bugt. Der skal laves et oversigtskort og en koordinering af 
aktiviteter og mærkedage.  
 

Billum Bybus  Med indkøb af en bybus, en 9 personers bus eller delebiler skabes der mobilitet for 

Billum Friskole, der kan hente elever i eksempelvis Hjerting, Varde og oplandet. 
Bussen kan også lejes af foreningslivet i Billum. 
 

Mobil i Billum Formålet er at skabe en velfungerende mobil- og netdækning for alle der befinder 

sig i, og omkring Billum. 
 

Dynamisk 
erhvervsudvikling 

i Billum 

Den 7. marts inviterer Erhvervsinvest Billums erhvervsdrivende til netværksmøde. 
Formålet er at skabe yderligere vækst og samarbejde. Rema1000 etableres inden 

udgangen af 2018, der planlægges 70 p-pladser og sandsynligvis en benzintank. Der 
påregnes mere erhverv ved rundkørslen. 
 

Trelleborghus Der er fundet stolpehuller fra et 32 m langt trelleborghus og ideen er at opføre en 
kopi af huset i Billum.  

 

http://billum.dk/


 

Billum Havn Formålet er at etablere en havn med flydebro i Ho Bugt. Det har dog vist sig at det 
er kompliceret på grund af mudret havbund. 

 

Billums historie 
gennem 500 år 

Billum Lokalarkiv vil med projektet kunne tilbyde en præsentation af sognets historie 
i et mere nutidigt format. Arkivet planlægger at holde en filmaften og vil lave en 
støtteforening. 
 

Kunst i 
rundkørslen 

Det påtænkes at rundkørslen skal udsmykkes enkelt og flot.  
 

Genbrugsguld  Der er lavet en genbrugsbutik, børnene fra Billum Friskole arbejder i butikken og 
beslutter hvad pengene skal bruges til. Der er også en pølsevogn med et 
caféområde.  
 

Børn og dyr i 

naturen 

Formålet er at børn skal opnå kendskab til og respekt for dyr og natur. Der laves en 

dyrefold, en køkkenhave og et drivhus og faciliteterne kan blandt andet benyttes af 
børnehaven. 
 

Billum Hallen Projektet vil forbedre cafeteriet i hallen, så det bliver et hyggeligt samlingspunkt. Der 

er 12-15 frivillige, der driver cafeteriet i hallen. Byens børn og unge får glæde af det 
overskud der skabes i cafeteriet. Der planlægges en familiedag og en tarteletfest.  
 

Midtpunktet Midtpunktet - også kaldet hjørnegrunden, bliver planeret og der skal laves en 

multibane og en skater- og skøjtebane. Der skal også opsættes bord- og bænkesæt 
og shelters. Projektet er netop tildelt 60.000 kr. fra Varde kommune. 
 

Billum Fri- Skole, 

SFO og 
børnehave 

Projektet arbejder for at der sikres udvikling i det kreative læringsmiljø og at skole 

gøres levedygtig. Skolen skal købe bygningerne til august og der etableres en 
børnehave til sommer. Der er generalforsamling i Billum Friskole d. 23/3.  
 

Naturperlen 
Kjelst 

Stedet skal være et samlingspunkt for Billum-borgere, et formidlingssted og en 
mulighed for overnatning. Der kan skabes bedre faciliteter, som en grillhytte og et 

udsigtstårn. Stedet kan bruges til formidling for Nationalpark Vadehavet, 
markedsføring af Billum og der kan eks. etableres en udeskole.  
 

Kirkeskoven  Kirken har 8 hektar landbrugsjord, og menighedsrådet og projektet vil etablere en 

byskov på området. Skoven skal indbyde til vandring, skovsport, naturformidling og 
udeliv.  
 

Spor i landskabet Der laves spor i byen og i landskabet, og med QR-koder informeres om området, 

indenfor eks. biologi, historie og geografi. 
 

Billum blomstrer Projektet vil forskønne byen med vilde – og andre blomster, med juleudsmykning og 
med flagallé.  
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