
Indbydelse til 
Kontaktudvalgsmøde.

Tid: Tirsdag d. 13. nov. -2012, kl. 19.00  Filskov Friskole, 
personalerummet. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted.

Kaffe og brød: Filskov Energiselskab.

Fraværende m. afbud: Robert Terkelsen, Åse Jensen

Fraværende uden afbud: Niels Erik Adelsbøll

Særligt indbudte: NY: Mikael Lind, Indre Mission.

BEMÆRK: Evt. afbud sendes til: ja@filskovfriskole.dk

Dagsorden.
1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. Alle

2 Status på:

a Nye tilflyttere?  
Fru Vesti, Åbrinken
Ken Alminde (lærer), Postgade (Lilly Henriksen’s hus)

Alle

b Nye erhverv i byen? Nej Alle

c Nye nybyggere? Nej Alle

d Sti-Sdr. Omme.
Ikke noget nyt – efter jul skulle der ske noget igen.

Søren og Johan

e Tilbagemelding på ansøgning til kommunen – stier etc.
Nyanlagt fortov på sydsiden.
Intet nyt om fartbumpene på Hjortlundvej. Johan rykker BK.

Johan

3 Orientering fra LAG-Billund.
Tiloversblevne midler fra 2012 føres ikke automatisk over til næste peri-
ode, som begynder i 2013. Sidste: Projekter, som ikke er godkendt af mi-
nisteriet inden 31/12-12 får ikke tildelt midler.

Johan

4 Orientering fra Landdistriktsrådet.
Der arbejdes aktuelt med Visit-Billund og planlægning af en TEMA-dag 
i februar 2013 med dialog med politikerne.

Johan

5 Kort orientering om Visit- Billund.
Brandinggruppen og Holger V. er nedsat som arb.grp. Endvidere Annette
Jensen. 

Se medsendte referat fra det 1. møde i gruppen.

Johan, Holger 
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6 I relation til oplæg på den fremtidige samarbejdsproces i relation til 
udviklingsplanen 2008-18 og oplægget på forrige møde i forhold til 
fremtidige samarbejdsmuligheder i Filskov mellem foreninger, forsy-
ningsselskaber og selvejende institutioner.

Stillingtagen til evt. omlægning af Kontaktudvalgets fremtidige op-
bygning i relation til forslaget om at nedlægge Borgerforeningen.
Se medsendte 3 bilag.

Stillingtagen til vedtægter – herunder navn.
Endvidere de praktiske omstændigheder vedr. nedlæggelse af Borgerfore-
ningen. 
Der er flertal for at Kontaktudvalget beholder sit navn i forbindelse med 
overgange til de nye vedtægter. Vedtægterne vedtages endeligt på mødet 
i februar-13.

Praktiske opgaver i relation til ovenstående:
Julebelysning, vedligehold af anlægget, flagning ved indfaldsvejene og i 
anlægget, byskilte.
FIF vil også gerne hjælpe med julebelysningen (økonomisk)
Kaj El har tilbudt at ordne julebelysningen så det kan bruges i år med, 
men fremover skal der tænkes noget nyt. Der skal undersøges hvor meget
det koster – da julebelysningen skal sættes op inden så længe. Mikael 
Lind undersøger og vender tilbage. Herefter kontaktes de forskellige for-
eninger med hvor meget de kan afse til anskaffelse af ny belysning.

Anlægget: Antenneforeningen forslog at der kunne blive tale om at der 
gives et beløb fra de forskellige foreninger til vedligeholdelse af anlæg-
get.
Flagning: der er i dag 2 flagmænd – Henrik Watson & Harry Nielsen
Borgerforeningens fane vil Jimmy gerne blive ved med at repræsentere 
ved f.eks. byfesten.

Kontaktudvalget laver en gruppe, der får styr på hvordan fremtidens jule-
belysning skal se ud. Det bliver aftalt på næste møde i februar.

Forslag om at der bliver lavet en liste, hvor folk kan skrive sig på hvis de 
har lyst til at hjælpe med at ordne opgaverne.

Borgerforeningen har solgt grunden på Søndermarksvej og det skulle 
give ca. 40.000 kr.  En del af dette beløb kan sammen med Kontaktudval-
gets nuværende kassebeholdning indgå som medfinansiering af ny jule-
belysning.
Sonja Lausten har, da nuværende revisor er død,  tilbudt at revidere bor-
gerforeningens regnskab sammen med Heine Jacobsen.

Holger og Johan
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7 Orientering om mulig fremtidig sekretariatsløsning for foreninger i 
kommunen.
Forslag fra Sdr.Omme om at udvikle en platform, der kunne genere dag-
ordner, mail o.s.v.
Idrætsforeningen: Lars har forslået at der bruges programmet, Conventus 
– det kan styre regnskab, indbetalinger o .s.v. Derfor ikke umiddelbart 
nogen grund til at investere i udviklingen af det nye system. 
Lars sætter snarest ny kasserer ind i Conventus. 

Johan

8 Stillingtagen til, om Filskov må bruges som ”det gode eksempel” på 
ny hjemmeside.
Visning af hjemmeside og dialog om tilladelse.
Der sendes et link til hjemmesiden, så alle kan se hvad det er vi skal sige 
ja eller nej til.
Sidste: Der har været positive tilbagemeldinger på hjemmesiden. Derfor 
grønt lys til at fortsætte arbejdet. Johan tager sig af kontakten.

Johan

9 INFO fremover.
Johan kontakter Den jyske Sparekasse vedr. reklamedelen til INFO.
Det kunne være at den evt. kunne finansiere bladet/være med til at finan-
siere bladet.
Sidste: Der er aftalt møde i januar med DJS.
Det er vedtaget at der fremover betales for at få INFO sat op.
Mette forsætter med løsningen af denne opgave i sit nye firma.

Mette

10 Orientering om møde mellem Den Jyske Sparekasse og repr. fra 
Filskov.
Bosætning – Den Jyske Sparekasses kommende planer for Filskov. De 
ville gerne have ny kunder. Ville gerne være med til at profilere bygge-
grunde, da der er mangel på huse omkring 1 mill.-kroners klassen. De 
havde hørt at vi opsøgte nye tilflyttere og der var banken interesseret i at 
vi tog reklame for DJS med ud.
Men det er bedre at vi selv laver en folder omkring Filskov.
Der er ikke flertal for at der sendes en brochure med ud fra banken – der 
er forslag at der evt. sættes en lille diskret label på en buket blomster eller
vin som gives til nye tilflyttere. 
Vi har svært ved at gå ud og reklamere for et bestemt pengeinstitut.
Der er forslag om et løsblad med alle de forskellige forsyninger, indkøb, 
skole o.s.v. så ny tilflyttere kan finde ud af hvor tingene findes.
Viderebehandling på næste Kontaktudvalgsmøde.

Holger, Johan

11 Opdatering af de lokale hjemmesider. Johan

12 Orientering fra foreningerne.

a Antenneforeningen.
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Var til FDA’s landsmøde – der kommer nye sendesignaler, man skal 
sikre sig at hjemmet er HF tæt (pga. støj).
Meget tæt på at få kontrakt med You See – kun et spørgsmål om hvor-
når.
Fremover kan vi se fjernsyn på pc, ipad o.s.v.
Men det kommer i hørning – folk skal have lov til at vælge.

b Borgerforeningen.
Intet.

c FDF.
Intet.

d Filskov Energiselskab.
Intet.

e Filskov Friplejehjem. 
Aktuelt 3 lejligheder tilbage. God indvielse i okt. med god PR.
Pæn økonomi for 2012. Byggeriet mangler endnu carport, haveanlæg, 
møbler, hævning af solafskærmning mod syd på servicebygning. An-
dre ting indenfor.
Ansat 9 nye medarbejdere fra 1. dec. – herunder sekretær og beskæfti-
gelsesvejleder.

f Filskov Friplejehjems Venner.
Masse af ture – og i gang med at tilrettelægge nye initiativer.
Håber på at få en bus – da der er lejet bus mange gange i løbet af 
sommeren. Musikarrangement med Johan og John ultimo nov.

g Filskov Friskole og Børnehave. 
Aktuelt 124 elever. 2 nye pr. 1. dec. Ny lærer pr. 1. dec., Ken Almin-
de.
Børnehaven 43 børn. SFO 30.
Arbejdskrævende, men god opstart. Frivillig rengøring er nu på skin-
ner. 
Bestyrelsen har gennemført Strategidag og gennemfører i jan – feb. – 
2013 Visionsproces sammen med medarbejderne.
Åbent Hus lørdag d. 17. nov. – 2012.
Planlægning af næste skoleår er i gang. 

h Filskov IF
Indendørs vintersæsonen er kommet godt i gang, ca. samme deltagelse
som sidste år. Nyt tiltag – power hoop – damehold 25 – herrehold 6. 
Julefodbold d. 28. dec. i hallen. Generalforsamling d. 22. januar. I før-
ste weekend i marts- 13 er der igen Lalandia Cup – og håber der igen 
bliver lige så stor opbakning. Gymnastikopvisning bliver flyttet til d. 
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16. marts – da gæsteholdet havde dobbeltbooket.

i Filskovs Fremtid.
Genindstillet Robert Terkelsen som repr. i Billund Erhvervsfremme.
Indstillet Johan Andersen til repræsentantskabet for Campus Grind-
sted.
Henvendelse fra TDC på hurtigere internet – det kostede 2000 kr. om 
måneden at være med. Derfor ingen interesse.

j Filskov Vandværk.
Kortlægning af vandrørene nu lagt på internettet.
Udskiftning af vandmålere er i gang.  Skal udskiftes ca. 300 stk.
Der er skiftet 100 stk. nu her i efteråret og resten bliver skiftet i 2013.

k Indre Mission.
Ny repræsentant er formand for Indre Mission, Filskov, Mikael Lind. 
Der mødes 30-40 stykker til møderne i Indre mission.

l Jagtforeningen.
Andejagt hos Orla Kalhøj – Generalforsamling d. 15. januar og rævej-
agt d. 19. januar.

m Lokalhistorisk Arkiv.
Hjemmesiden skal rettes til – men det venter man med til senere efter 
formandsskiftet. 
Mindesammenkomst i forhold til mindestenene over nedfaldne alliere-
de flyvere overtages af hjemmeværnet (foreløbig for et år).
Det koster ca. 5000 kr. at afholde mindekomsammen.

n Menighedsrådet.
Menighedsrådsvalg – men ikke her. 
Jørn Jensen, Carsten Rosenberg, Lisbeth Skov, Marianne Kristiansen, 
Anne Dahl Skovgaard er kommet i Menighedsrådet.
Julekoncert onsdag d. 5. dec. – de 9 læsninger er d. 18. dec. 

o Pensionistforeningen.
Høstfest i sept. – 80 personer på Friplejehjemmet.
D. 12. dec. er der Luciaoptog.  Generalforsamling d. 23. jan.-2013.

p Stiudvalget:  Nytårsmarch d. 6. januar – 2013 – herefter suppe i an-
lægget.

q Viadukthallen. 
Der opsættes et solcelleanlæg – pris 750.000,- kr. med 180 paneler. 
Det  skulle kunne dække strømforbruget i hallen.
Finansiering forhandles med Den Jyske Sparekasse.
Fornyelser i motionsrummet. Der søges måske om LAG-midler til det-
te.
Der søges om passage foran bilerne på parkeringpladsen i nordlig ret-
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ning. Johan tager den første kontakt til Kim Buchhave.

r Viadukthallens Venner.
Julefrokost lørdag d. 15. dec. med fri fadøl og TREO-band.

12 Hvad sker der politisk?
Intet, da Robert var fraværende.

Robert T.

13 Næste møde tirsdag d. 5. feb.– 2013 kl. 19.00 på Friskolen.

Kaffe og brød: Filskov Friplejehjem.

14 Evt.
Forslag om aftenhøjskole / friskole  - Holger havde været i 
Stenderup/Krogager til foredrag med Jørgen Møller – vedr. landsbysam-
fund. Foredraget var genbrug fra tidligere besøg og derfor kun lidet inter-
essant. Intet nyt. 

Alle

Venlig hilsen
Formand
Johan Andersen
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