Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 13. aug. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole,
personalerummet.

Kaffe og brød:

Filskov Friskole / Filskov Friplejehjems Venner

Fraværende m. afbud:

Mette Østergaard; Susanne Røndbjerg; Robert Terkelsen

Fraværende uden afbud:
Særligt indbudte:

Anette Andersen m. demonstration af stand

Referent:

Mikael Lind

Referat
1

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
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Status på:
a Nye tilflyttere? Velkomst åbenhed…
-ingen
b Nye erhverv i byen?
-Ingen
c Nye nybyggere?
-Ingen
d

•

•

Status - Sti-Sdr. Omme, ved Søren Elnegaard
Udsat til næste møde.
Johan ved de er i gang med planlægning, hvor de håber at starte til foråret- 14..
Status - Sti, Kirkehusvej.
Status på sti.
- Der skal lægges fliser/sten på vejen

e Samarbejde om foredragsrække i fremtiden.
Det besluttes, at der laves en gruppe, der sikrer, at der sker noget på
dette område hurtigst muligt.
Filskov Friplejehjem, Pensionistforeningen, Filskov Idrætsforening,
Menighedsrådet og, Lokalhistorisk arkiv er med i gruppen.
Holger og Johan indkalder til koordinerings møde.
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f Udkast til publikation til tilflyttere indlagt i INFO.
Punktet er udsat.
Mette Østergaard har lavet oplæg til en velkomst folder.
En A5 side med tekst på begge sider, i farver.
Teksten skal gennemgås. Den Jyske Sparekasse skal godkende den, da
de er sponsor (Blomster eller vin + trykning af folder.)
Der skal være henvisning til hjemmesider.
Der bør være tekst om Filskov som by.
Der skal være en QR-kode på, så man via mobilen kan gå direkte til
Filskovs hjemmeside.
Velkomst folder i elektronisk format sendes videre til alle, så det bliver muligt at kommentere den.
Holger og Johan arbejder sammen med Mette om at gøre den færdig.
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Orientering fra LAG-Billund.
1. Lokale modtagere af LAG-midler.
-FDF og kroen har fået bevilget midler via LAG.
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Orientering fra Landdistriktsrådet.
1. Orientering om deltagelse i BK’s informationsaften for tilflyttere.
Var en speciel oplevelse, og har meldt tilbage til kommunen, at det
ikke var den rigtige måde at gøre det på.
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Kort orientering om Visit - Billund og nyt turismeprojekt.

Johan

HUSK!!!!!!
Afklaring af om jeres forening kan gå ind i at støtte tiltaget.
Vi har fået bevilget ca. 21.725 kr. Lokalområdet skal deltage med det
samme beløb.
1. Kort borde og QR-koder:
Aktuelt arbejdes m. indhold og beskrivelse af gå-tur i Filskov m.
udgangspunkt i Kroen og Købmanden. Opstilling af kortborde.
Endelig afklaring af, hvilke ting, vi vil fremhæve i Filskov i forhold til turister.
Færdig folder.
Senere udvikling af omegnsbeskrivelser.
Kan foreningerne bidrage?
- Spøgsmål: Kan man regne egne arbejdstimer med i lokal bidrag?
Johan: Det kan man ikke i dette projekt.
- Østergård smed er blevet bedt om at være i noget af arbejdet,
med at lave standere mv.
- Anonym giver, har givet ca. 5.500 kr.
- Hallen giver 2.000 kr.
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- Idrætsforeningen giver 5.000 kr.
- Antenneforening overvejer at give et par tusinde.
- Er der andre foreninger der har mulighed for at bidrage?
- Kontaktudvalg kan gå op til 5.000 kr.
- Forslag: Søg grønne midler fra vindmøller (600.000), der skal
bruges i området.
Der bliver spurgt hvor kontakt udvalget får midler fra? Johan:
Kontakt udvalg får 10.000 kr. fra Billund Kommune og har også
overtaget lidt fra Borgerforeningen.
Johan sender budget ud på dette, så der er et overblik over omkostning og bidragsydere.
Minibudget:
Udgift:
Indtægter:
Landdistriktspuljen:
Anonym bidrag
Viadukthallen
Filskov Idrætsforening
Kontaktudvalget op til
Antenneforeningen evt.
I alt.
Hvem finder de sidste:

43725 kr.
21725 kr.
5500 kr.
2000 kr.
5000 kr.
5000 kr.
2000 kr.
41225 kr. 41225 kr.
2500 kr.????

2. Turismeprojekt:
Destinationsudvikling af lokalområderne m. udgangspunkt i byer
m. overnatningsmuligheder – Billund Erhvervsfremme – Landdistrikternes Hus- 1. år: Idefase m. projektmodning. 2. år: Gennemførelse af projekter.
1. Overordnet tilskud fra landsdækkende LAG er givet.
2. Afslag fra Landdistriktspuljen. Ny ansøgning laves.
3. Lokal udvikling af turistrelaterede projekter:
- Å-projektet.
- Stisystemer.
- Andet.
Er lidt forsinket. Det virker til at BK nu er positiv overfor
ansøgningen.
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Kontaktudvalget.
a. Aktuelle opgaver
- Flagning
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-

Anlægget.
Ønske om digitalskærme ved indfaldsveje – Viadukthallens
Venner. Viadukthallens Venner kommer med et oplæg.
- Flagstangen står løst.
Åse tager hånd om at få det løst.
Flagning fungerer.
Ny tanke om digitalskærme, født af Verner Søvang. Dette er et emne vi
måske kan berøre mere i fremtiden. Vi snakkede om, at gode infoskilte
med plakater kan også være et alternativ.
b. Oplæg på anskaffelse af julebelysning.
Aktuel status fra arbejdsgruppen:
FK- Tråd vil sponsorere arbejdet og metal tråd.
Østergårdsmedie vil også gerne sponsorere en del, men ikke det hele.
Kommentar fra mødet
• LED lys skal være pænt hvid - ikke så koldt lys som i Sdr. Omme.
• Skal være solid,
• Alle kan godt lide at der er tre motiver til ”Vinduet”.
• Ang. størrelse, så mener de fleste, at det vist passer.
Sponsorerende foreninger/virksomheder:
Energiselskabet; FIF, Pensionist forening; Antenne forening.
Endelig afklaring til august mødet om evt. bidrag afventes fra: Viadukthallen og Friplejehjemmet.
Budget på løsningen samt sponsorering ønskes færdig til Kontaktudvalgsmøde i august.
Opfølgning på tilsagn om penge beløb til dette:
• Vandværket giver 5.000
• Hallen giver 2.000
• Plejehjemmet kan ikke give, pga. regler.
• Indbetales på konto 0868 0745639801 senest d. 15. september.
Udvalget er gået videre med produktion af metal dele. På fredag efter
middag starter noget af arbejdet, og man må gerne komme og hjælpe.
Mads Østergård sætter holdere på, og sender til galvanisering.
Der er fundet noget kunstgran.
Og der er fundet noget LED belysning i blød udgave.
Kaj EL skal snart til at lave ændringer i masten (1.500 kr/mast).
Det beløber sig til 47.500 kr + regning fra Mads Østergård.
Der laves rammer til 30 master, så der er ekstra, hvis der sker en defekt.
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Markedsføring.
a. Skiltning ved rundkørslen
Ide indkommet om skiltning ved rundkørsel. Der kan forventeligt sættes
noget på ”flyvepladsen”, hvis der bliver brug herfor. Udsat.
b. Fælles stand til brug for messer etc.
Anette Andersen orienterer og viser forslag til stand.
- Ideen er, at Filskov kan have sit egen standsystem, så alle foreninger
kan låne standen. Her skal man så selv komme med billeder og anden
dekoration der præsenterer foreningen.
- For at vi kan se et eksempel på en stand, har Anette taget en stand med,
udlånt af Anettes arbejde. Grundudgaven består af en kuffert, der bliver
til et bord, og kan indeholde forskellige andre dele.
Se det udleverede dokument med priseksempel.
For ca. 10.000 kr. kan det nødvendige grundsæt skaffes.
- Vil vi få det brugt?
Johan tænker, at det er vigtigt at vi får markedsført byen på forskellig
måde. Pensionistforeningen sammen med Friplejehjemmets venner skal
f.eks. afsted til frivilligmesse, hvor de låner det sæt som Anette i dag har
vist.
Så vi kan forventeligt bruge et sådant sæt. Der er mange muligheder.
- Friplejehjemmet vil gerne gå ind i købet af sådan et sæt med stort beløb, da de nok kunne få en del brug for det.
Forslag: Der bør være én ejer, hvor de øvrige foreninger kan leje sættet
for rimelig beløb.
Der tages ikke beslutning på dette møde. Det udskydes til mødet i
november..
Branding på FACEBOOK
Forslag: Skal Filskov have en Facebook side? Det er et godt medie, og
der er mere liv i sådan en, frem for en hjemmeside.
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INFO.
Der er brug for opdatering af adresseliste i INFO. Status.
Kan der skrives noget om ”Hold byen pænt ren”? (Forslag fra punkt 13.
Evt.) Johan skriver noget i august-nummeret af INFO.

ny Er der kommentarer til det udsendte opdaterede lokal plan?
9 Se den gerne efter, særlig i de områder hvor I selv bor - hvis der er ændringer der har betydning, kontakt Johan eller Mikael, så der kan laves et
hørings svar. Senest d. 1/9
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Holger har været grundig gennem dokumentet og mener ikke, der er betydelige ændringer. Nævner dog nogle punkter hvor der er lidt ændring.
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Hvad gør vi efter at Sparekassen har lukket sin filial i Filskov?
Filialen er blevet lukket med kort varsel. Pengeautomaten bliver.
Hvad siger vi til det?
• Vi ønsker at automaten forbliver i byen.
• Vi ønsker, at de stadig vil sponsorere vores velkomstfolder mv.

Alle

10 Orientering fra foreningerne.
a Antenneforeningen.
-Info aften med YouSee. Der kom mange. Det var en succes.
b FDF.
- Der arbejdes på Multihuset.
- Hvis der er foreninger der vil bruge huset, skal man blot melde til.
c Filskov Energiselskab.
- Undskyld - der blev ingen pølse som lovet 
- Byggeriet er i gang.
d Filskov Friplejehjem.
- Lisbet stopper d. 29/8-13 som leder.. Der er afskedsreception.
- Der er stortansøger felt til lederjobbet.
- Græs omkring bygning er ved at være færdig.
- Der kommer en sti hen over til Gyvelvænget.
- Bussen er taget i drift.
e Filskov Friplejehjems Venner.
- Der har ikke været møde siden sidst.
- Skal deltage i Frivillig-messe i Grindsted, 2 dage.
f Filskov Friskole og Børnehave.
- Starter med 127 elever.
- Nye lærer. Brian Andersen, Thyregod og Inger Nørmark, Brande.
- Betina Bramming, som koordinator for SFO mv.
- Renovering af Bibliotek. Nyt navn: Læringscenter.
g Filskovs Fremtid.
- Filskovmessen bliver sikkert gentaget, da det virkede til at være en
succes.
h Filskov IF.
- 10 mand i Vorbasse til oprydning.
- Ny sæson starter.
- Mangler trænere til håndbold, 3 faktisk.
- Lalandia Cup planlægges igen. Op til 300 hold, forventes.
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i Filskov Vandværk.
- Der er endnu ikke skiftet vandmålere, da Kaj har meget travlt.
j Indre Mission.
- Intet nyt
k Jagtforeningen
- Kommende arrangementer: Fiskekonkurrence og tur til Filsø (27/9).
l Lokalhistorisk Arkiv.
- Velkommen til Vera, som er ny formand
- Tema fælles med andre arkiver: Jernbanen.
- Fordrag var en stor succes. Ca. 87 personer deltog.
- Arrangement ved mindesten. Hjemmeværnet i Billund laver nok et
arrangement i år.
- Åbent Hus ifm. byfest var også en succes.
- By vandring: Sammen med museet. Var en succes, både med samarbejdet og turen.
- Møde med kommune og museet er afholdt, sammen med andre lokal
historiske arkiver.
- Udflugt til brunkulslejren. Kommunesamarbejde om dette også.
- Nyt: Ekstra åbningsaften. (Der skal være åben mindst 4 timer om
måneden). Det blev godt modtaget af folk.
- Der arbejdes på Hjemmeside
- Fremtid: Foredrag; Nyt program.
m Menighedsrådet.
- Ingen nyt.
n Pensionistforeningen.
- Skal også til Filsø
o Stiudvalget.
- Vil gerne udvide stien.
p Viadukthallen.
- Der skal muligvis laves om i nogle vedtægter, da solcelleindtægten
ikke er godkendt til fuld afregningspris. Revisor med i dette.
q Viadukthallens Venner.
- Kandis koncert.
- Undersøge interesse for julefrokost. Det er et stort arbejde at arrangere, så der skal gerne være god interesse.
11 Hvad sker der politisk?
- Ingen input, da Robert ikke kunne deltage.
12 Næste møde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 på Friskolen.
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Kaffe og brød: Filskovs Fremtid
13 Evt. Fra sidste gang.
• Kan man bede folk rydde op? Kan man sende et brev? Man kunne
gøre det ved flere i byen, for at hjælpe med at byen fremstår pænt.
Evt. skrive noget i INFO.
• Holger vil gerne have emner til et foredrag. Forslag: Per Tanev;
Arne Mariager; Kristian Bitch ”Luk munden og let røven”.
• Regnskabs program ”Convensus” er ikke indført endnu. Er sat på
hold.
• Inspiration: www.groennepletter.dk
EVT.
• Johan opfordrer til at vi sender emner til dagsorden? Skal være i Mikael
hænde senest 14. dage før mødet. Sekretær sender en reminder ud
Mikael
• - Åse mangler på vores e-mailliste.
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