
Indbydelse til 
Kontaktudvalgsmøde.

Tirsdag d. 8. november -2011, kl. 19.00 i kælderen på Filskov Friplejehjem.
Bemærk mødestart kl. 19.
 
Kaffe og brød:  Viadukthallens Venner – Johan og Mette Ø.

Fraværende m. afbud: Sonja Laustsen, Michael Lind, Søren Elnegaard
Fraværende uden afbud: 

Referat.
Velkommen til Filskov Vandværk og Filskov Energiselskab.

Fremvisning af byfilmen.

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Alle
      

2. Status på:
a.  Nye tilflyttere? Alle

  Mazakowska: Stationsvej 19 - Johan
  Amtsvejen -Johan
  Gorm og Lene Pedersen, Åbrinken 1 - Johan
  En dame der bor til leje i George Henriksen’s hus – Robert.
  Lillian Jespersen, Søvangvej 9 - Johan

b.    Nye erhverv i byen? Alle
  Trædemarksvej 9 – Event Firma.
  Blomsterbutik – Hanne og Finn (Stoklunds gl. forretning)
 

c.    Nye nybyggere? Alle 

e.  Skiltning ved indfaldsvejene. Åse
    Afventer svar fra Bjarne Hall.

f. Status fortove. Johan
      Fortov på nordsiden af Omme Ldv. nylagt fra Gyvelvænget til
      Industrikrogen. Uklart hvad der gøres ved sydsiden.

   Johan henvendelse til kommunen om det videre forløb på 
       sydsiden af Omme Ldv. samt ønsket om bump på Hjortlundvej.

g. Sti-Sdr. Omme. Søren og Johan
                        Aktuelt forespørgsel hos Ploughmann, om mulighed for stiføring



                        på nordsiden af landevejen. 

h. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Hjortlundvej. Mette Ø.
   Intet nyt. Der rykkes.

i. Beachvollybane i anlægget. Åse.
   Bevilliget de sidste penge fra Sparekassen. Så nu er den klar til brug, 
   når det bliver forår. Der er også sat en lille snurretop op. Noget de har
   søgt kommunen om.

j. Udviklingsplan 2008-2018. Johan
   Planen revideres mindst hvert 3. år. Lægges hos SPAR i papir-

       udgave og på hjemmesiden.

k. Hjemmeside og INFOLAND. Johan
   Skulle blive færdig inden jul.

l. Hjertesti. Niels
      Hjertestier indviet søndag d. 30. okt. Med 85 deltagere.

  Der gåes hver torsdag kl. 10.

3. Byfilm- og finansiering af reklamespot. Johan og Mette.
a. Planer for ”indsamling” af ca. 60.000 kr. 
b. DVD’er. 
c. Nedsættelse af hurtigarbejdende arbejdsgruppe.
d. Deadline for indsamling.
e. Foreningerne vender tilbage d. 22. november med svar.

   Åse vil gerne hjælpe med at dele sedler ud.

4. Orientering fra LAG-Billund. Johan
      Der kommer ny koordinator. Endnu ikke afklaret.
      Der er stadig penge i puljen, som overføres til næste år.
      Lokalt anbefaling af Sdr.-Omme stien og Friskolen o.a.

5. Orientering fra Landdistriktsrådet. Johan
Orientering om arbejdet m. Visit-Billund.
Børnenes By. 

6. Strukturen på foreningernes og institutionernes fremtidige samarbejde.        Alle
- Fastlæggelse af overskrift/indhold for punktet.
- Drøftelse om, hvordan vi griber sagen an fremtidigt.



Stikord:

Åben by
Driftfællesskab
Bypedel
Bysekretariat
Høj-/aftenskole
Friskole arrangement – foredrag.
Markedsføre os kulturel (turisme).

Holger og Johan kvalificerer det videre forløb til kontaktudvalgsmødet i feb.

7. Orientering fra foreningerne:
a. Antenneforeningen. 

  Der skal måske skiftes netværksudbyder – til YouSee. 
  Der undersøges hvad der skal til. 

b. Borgerforeningen.
   Juletræsfest d. 4. dec. kl. 14. Banko er udsat til starten af næste år.

       Er ved at undersøge om der må graves bildæk ned i anlægget.
c. FDF.

   Byggeriet af det nye FDF-hus: der søges byggetilladelse, et stykke af kommunens  
       jord bliver lagt til. Bankospillet var der god tilslutning – ca. 110 personer.
d. Filskov Energiselskab.
       Ny driftleder søges hurtigt muligt. Der skal udvides, da værket ikke kan følge med 

   hvis det bliver alt for koldt. Hygiejniseringsanlæg skal laves – en investering på 5 
   millioner kr. Søges kommunegaranti. Der søges en 3. mand, da der er mange timer 
   på værket.

e. Filskov Friplejehjem.
  Første indflytning d. 5.-8. nov. Alle lejligheder udlejet. 1 plads mere fra januar-12.
  Derefter først nye pladser sommeren 2012. Økonomi OK. Ny venteliste under 

     opbygning.
f. Filskov Friplejehjems Venner.

   Der er fremstillet en folder, som ”Vennerne” deler ud af til interesserede.
       Der har været arrangeret tur til Givskud Zoo og andre småarr. 
g. Filskov Friskole.

   Der arbejdes lige nu meget stærkt for at nå afklaringer inden borgermødet d. 16.nov.
   Indskrivning d. 3. og 5. dec. Satses på 8. kl. fra starten. Der satses på sigt på, at få 

       elever fra både Blåhøj og Grønbjerg-området til hele skoleforløbet. Der vil foregå 
       visse renoveringer af skolen op til skolestart. Ansættelse af medarbejdere feb.-2012.
       Bygninger og leder afklaret. Økonomi til køb ved at være afklaret. Der påregnes
       en indsamling i foråret 2012 samt fondssøgning.

h. Filskov Idrætsforening.
       Sæson 11/12 er godt i gang, pr. 1. nov. Der er 600 medlemmer. 
      Genralforsamling d. 24. januar kl. 19.



i. Filskovs Fremtid.
       Intet nyt. Der er lidt stilstand, men der arbejdes på et inspirationsmøde.
j. Filskov Skole og Børnehus.

   Skolen har nu 128 elever. Børnehuset 47 børn. Vi har lovet hinanden at ”holde fanen
      højt” indtil lukning aug. 2012. Foreløbig ingen faneflugt.
k. Filskov Vandværk.
      Generalforsamling d. 21. marts kl. 19.30 på kroen. Planlægger en forbindelse til   
      Grindsted og Sdr. Omme vandværk.
l. Jagtforeningen.
      Intet nyt siden sidst.
m. Lokalhistorisk Arkiv.
       Arbejder stadig på at lave deres egen forening – så de ikke hører under Grindsted 
       mere.
n. Menighedsrådet.
       Tyveri – lamperne på kirken blev stjålet. Salmestaffet i uge 46. Julekoncert tirsdag   
       d. 6. december. De 9 læsninger d. 20. december i Blåhøj kirke.
o. Pensionistforeningen.
       Generalforsamling d. 21. januar. Har fået lov til at bruge friplejehjemmet. Har søgt 
       om en indtægt fra kommunen til brug til leje af lokale – men har foreløbig fået 
       afslag.
p. Viadukthallen.
      Rengøring d. 8. januar 2012 kl. 8.30. Der er kommet en tilbygning.
      Ellers bestræber de sig på at holde hallen up to date.
q. Viadukthallens Venner.

   Der er givet 50.000 kr. til hallen til indkøb af stole o.a.
       Julefrokost d. 10. dec. er under planlægning.
       Martsarr. d. 3. marts 2012 er også under planlægning. 

8. Hvad sker der politisk? Robert T.
Se INFO s. 22-23.

9. Næste møde. 
            Tirsdag d. 7. feb.- 2012. Foregår ikke på Friplejehjemmet p.g.a. pladsmangel. 
            Johan afklarer.
            Brød: Antenneforeningen.

10. Evt. Alle

Venlig hilsen
Formand
Johan Andersen


