Indbydelse til
Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 8. maj -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum.
Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted.

Kaffe og brød:

Borgerforeningen.

Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud: Hugo Eriksen
Særligt indbudte:

Anette Andersen: Orientering om Visit – Billund.
Hanne Egebjerg, Hjerteforeningen for orientering Visit-Billund.

Referat. - foreløbigt
1

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
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Status på:

Alle

a Nye tilflyttere?
Ingen.

Alle

b Nye erhverv i byen?
Ingen.

Alle

c Nye nybyggere?
Ingen.

Alle

d ….tom?

Alle

e Skiltning ved indfaldsvejene.
Borgerforeningen har forslag i gang.

Åse

f Sti-Sdr. Omme.
Der arbejdes på at tage rundt til lodsejerne og høre om de stadig er
med.
Det bliver måske delt op i etaper – men det gør måske heller ikke
noget.

Søren og Johan

Johan
g Tilbagemelding på ansøgning til kommunen – stier etc.
Ønsker om cykelsti fra byskiltet øst til Spar + fortovet skal laves på
syd siden.
Det er noteret på listen. Ønske om bump på Hjortlundvej er også noteret – så nu må vi se hvad der sker.
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Orientering fra LAG-Billund.

Johan

1

Intet.
Johan
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Orientering fra Landdistriktsrådet.
Aktuelt handler det om etablering af Visit-Billund.
Børnenes Hovedstad orienteres der om i juni.
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Anette Andersen
Orientering om Visit- Billund.
Brandinggruppen og Holger V. er nedsat som arb.grp.
Fyraftensmøde i Visit-Billund vedr. infostandernes placering.
I vores tilfælde bliver den sat ved Spar købmanden.
Det bliver en indendørs infostander. Den kommer til at bestå af 2 lag.
1. lag er info vedr. hele trekantsområdet og 2. lag vil være om Billund
kommune.
Der vil så komme et 3. lag – et lokalt lag. Det skulle være klar i 2013.
Yderligere vil der komme et I-skilt til at stå ved vejen så de kan se at det
er her Informationstanderen kan findes.
Kig ind på denne hjemmeside – hhtp://activewindow.dk/forside/turistinformation
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde ud af hvor meget der
skal med – gruppen består af Hanne Egebjerg, Sonja Lausten, Annette
Andersen og Erik Kristensen.
Holger forslog et kort til over sognet med retninger på hvor de forskellige nærliggende byer ligger – Den skulle så være på endegavlen hos
Spar.
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Oplæg på den fremtidige samarbejdsproces i relation til udviklings- Holger og Johan
planen 2008-18 og oplægget på forrige møde i forhold til fremtidige
samarbejdsmuligheder i Filskov mellem foreninger, forsyningsselskaber og selvejende institutioner.
Omdeling af oplæg med titlen 'Den selvejende landsby Filskov'. Fokus
på vedligehold og udvikling ved hjælp af vore ressourser, som er historie
(erfaringer), social kapital (sammenhold) og evnen til at rejse finansiel
kapital. Indholdet blev kort gennemgået. Kommentarer:
1) Vi følger samfundets udvikling.
2) En slags krise tvinger os i reglen til handling, men vi ved ikke altid,
hvad krisen egentlig består i. Vi vil gerne være mere på forkant overfor
udviklingen.
3) Den enkelte engagerer sig ud fra egne behov. Det aktuelle for os alle:
Hvad slås vi mod lige nu?
4) Det langsigtede: Tænk en halv eller hel generation frem til sikring af
landsbyen.
5) Det kortsigtede: Vi skal ikke støde nogen fra os. Fx vil de unge gerne
noget. Køreplan?
Derpå gennemførtes en talerunde, der var sammenfaldende med punkt 7.
Runden viste, at der opleves et svagere engagement blandt voksne frivillige i borgerforening, menighedsråd, idrætsforening og erhvervsforum
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samt fra børn i idrætsforening og FDF&FPF. Til gengæld er der et stærkere engagement i friplejehjem, friskole og viadukthallen. Konklusion:
Engagementet følger de nyeste tiltag.
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Orientering fra foreningerne
a Antenneforeningen.
Kort sigt: Dansk Kabeltv skal linjeføre. YouSee: skal servicere.
Trusel – bliver Dansk Kabeltv ved med at eksistere – man mener at
på længere sigt vil der ikke eksistere antenneforeningen.
b Borgerforeningen.
Ekstra generalforsamling d. 19. august. Borgerforeningen skal nedlægges, de spørger om Kontaktudvalget vil overtage deres forpligtelser vedr. julebelysning.
Holger forslog at Kontaktudvalget og Borgerforeningen byttede, således at Borgerforeningen forbliver (de har 100 år jubilæum til næste
år)
Holger kigger nærmere på Borgerforeningens og Kontaktudvalgets
vedtægter inden august for vurdering i forhold til nedlæggelse/sammenlægning.
c FDF.
Kort sigt – arbejder på at bevare FDF, der har været et kraftigt dyk i
antal børn.
Der er kommet 5 nye ledere. Der arbejdes på det nye FDF Multihus.
Har købt jord af kommunen og snakket med naboen om at bruge et
stykke at hendes jord til at gå tværs over. Så kan børnene gå fra skolen til FDF Multihuset, via stien til Gyvelvænget uden at skal gå ved
den store vej.
d Filskov Energiselskab.
Kort sigt: Højere afregning på el. Nu afregnes til 0,79 kr. stiger til
1,15 kr. Lang sigt: Udvidelse af værket.
Åbent hus 9. juni, alle er velkommen.
e Filskov Friplejehjem.
Redskabsskur etableres mod nord ved gavl v. Smedegårdsvej/indkørsel.
3 nye medarbejdere ansat.
Etablering af haveanlæg mod vest nært forestående.
Hanne Egebjerg kom i bestyrelsen ved sidste generalforsamling som
suppl.
Heine J. er gået ud.
f Filskov Friplejehjems Venner.
Har fået 22 skubbere, har arrangeret udflugter og arrangementer.
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g Filskov Friskole og Børnehave.
Ansættelse af medarbejdere pågår.
Møde m. medarbejderne foregik d. 28. april.
Bestyrelsen arbejder på højtryk.
Indsamling i maj måned.
Overtagelse af bygningerne pr. juli.-12.
Indskrevne skolelever 1. aug.-12: 122. Bh.-børn: 36. SFO-børn: 36.
Renovering af håndarbejde påbegyndes medio maj.
Indvielsesfest d. 7. sep. – 12.
Jubilæumsfest d. 8. sep. - Tilmelding på hjemmesiden: www.
h Filskov FIF
Kort sigt: Finde frivillige – nye ideer til idrætsgrene for at kunne bibeholde foreningen. Ny i bestyrelsen er Dennis B- i stedet for Lone
Thorning.
Laladia Cup gik rigtig godt – gav et overskud på 30.000 kr
Aktivfest i hallen meldes ud senere.
Frivilligfest i år, det afholdes den 29. september
Gang i udendørs – fodbold
i Filskovs Fremtid.
Kaj Petersen er trådt ud – Peter Vesti er indtrådt i stedet.
Foreningen mangler in-put, der skal flere arbejdspladser til byen.
Internetforbindelsen er ikke for god – det er en væsentlig trussel.
j Filskov Skole og Børnehus.
Den står på nedlukning. Arr. er endnu ikke fastlagt.
k Filskov Vandværk.
Kortsigtet – rent vand hele tiden. Digitalkort er lavet – ligger hos Kaj
El.
Fremtid: Kan blive koblet på Grindsted Vandværk.
l Jagtforeningen.
Forsøger at skaffe nye medlemmer. Udflugt til Rohden Gods i august er d. 24. august og ikke den 28. som er skrevet i Jagtbladet.
m Lokalhistorisk Arkiv.
Ikke tilstede
n Menighedsrådet.
Valg i år – hvad sker der med kirken fremover og menighedsrådet
fremover.
Kort sigt: Skaffe nye menighedsrådsmedlemmer. Kirken bliver i øjeblikket kalket.
o Pensionistforeningen.
Udflugt til Kiel og til A.P. Møller skolen. Dejlig tur.
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p Viadukthallen.
...
q Viadukthallens Venner.
Generalforsamling afholdes i efteråret fremover.
Der arbejdes med jubilæumsfest d. 8. sep.
r Stiudvalget:
Der er 9. maj arrangeret en gåtur – kend din by.Sundhedskordinator
Margit Stycke fra kommunen tager med rundt på stien. Efter turen afsluttes der i hallen.Sonja vil fortælle om Filskov.
Mergelgraven er ved at gro til, så der er blevet spurgt om den ikke
kunne ryddes.
Der blev så spurgt om vi ikke kunne lave et koklappe-laug.
Køer skal gå på engen og i arealet omkring rensningsanlæget.
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Robert T.
Hvad sker der politisk?
Er meget opmærksom på de sager med børnemishandlingssager – det
skal helst undgås når vi nu er Børnenes hovedstad.
Billunds Erhversfremme – deres økonomi er ikke for go, de skal finde
på noget, da deres tilskud fra kommunen stopper.
Byrådet er nu 25 medlemmer.
Ved næste valg skal der være flere valgtilsyn.
Vindmøllerne i Sdr. Omme har været til debati byrådet – men der er stor
uenighed mellem partierne – det endte 1-2-2.
Vandledning mellem Grindsted og Billund laves.
Vandmiljøplaner – rammer landbrug og dambrug, men man ved ikke
hvor…
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Næste møde tirsdag d. 14. august. – 2012 på skolen.
Brød: FDF.
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Evt.
Fordeling af opgaver fra Borgerforeningen
Tage bredbånd op
Frivillige

Alle

Venlig hilsen
Formand
Johan Andersen
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