Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 4. feb. -2014, kl. 19.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Filskovs Fremtid – husk det nu Lars.

Fraværende m. afbud

Mikael Lind, Sikke Adelsbøll, Holger Villumsen, Jørn Jensen Robert
kommer senere.

Fraværende uden afbud:
Særligt indbudte:
Referent:

Referat
1

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt

2

Status på:
a Nye tilflyttere?
Nikolaj Sørensen, Sognegårdsvej. Svend Åge Truelsen, Blåhøjvej.
Lars & Maria Nielsen den gamle Søndermarksskole. Vera
Vestergaard, Åbrinken. Elly Pedersen, Solhaven.
b Nye erhverv i byen?
Hundesalon, Klausholmvej
c Nye nybyggere? Nej
d

•
•

Status - Sti-Sdr. Omme, ved Søren Elnegaard
Status - Sti, Kirkehusvej.
Udsat. Johan tager kontakt til udvalgene.

e Status foredragssamarbejdet.

Holger V

Foredragsudvalget:

1. Vi arbejder med bidrag fra lokalarkivet og kirken.
Arkivet har arrangementer i maj og august.
Når kirken er klar med program, kan vi lave en brochure for resten af
året.

2. Bidrag modtages gerne også fra fx Friplejehjemmet.
Langtidsplanlægning er nyttig, så overlapning undgås.

3. Er Friskolen klar til udadvendt virksomhed?
Idé til offentligt foredrag: Sådan er det at lægge kursen om fra
folkeskole til friskole. Om udfordringer, sejre og opgaver.

1

Et sådant arrangement (måske med flere talere?) kan synliggøre
byen overfor hjem, der ikke har børn på skolen, men er
interesserede og måske gerne vil være sponsorer.

3

Orientering fra LAG-Billund.
Ny sæson starter ultimo 2015, primo 2015. Det ser ikke ud til at vore
projekter bliver berørt af det mindre underskud, som jeg nævnte sidste
gang.

4

Orientering fra Landdistriktsrådet.
Januar sættes Turisme-projektet i landområderne i gang.
Vi afventer spændt hvad §14.stk. 4 udvalget er for en størrelse. Lige nu
ser det ud til at blive et ad hoc udvalg, som vi forsøger at udvide opgaven
på med indholdet af samarbejdet med BLDR, da vi ønsker et mere
”permanent” udvalg. Emne iøvrigt: Landdistriktspolitikken.

5

Opsamling på turismeprojekt.
1. Kort borde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at
blive færdig i foråret.:
1. Kortborde: Placering er planlagt, men ikke afstemt med jordejere.
2. Kortborde: Tekst til kortborde er under udarbejdelse.
3. VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse.
4. Filskov.Infoland: Fortsat udvikling af websiden er prioriteret efter
VisitBillund.

2. Turismeprojekt: Orientering fra første styregruppemøde. Se
referatet.
Seminar afholdes for alle landområder i Billund Kommune d. 25.
marts.
Lokalt Borgermøde med WS afholdes d. 24. maj kl. 9.30 – 12.30.
3. Oprensning af mergelgraven:
Tilbagemelding fra kontakten til Billund Kommune siger, at det
er projekteret og afventer midler til gennemførelse. J
6

Kontaktudvalget.
a. Status på julebelysning.
Den nye julebelysning står hos Pia & Søren Elnegaard. Den
gamle julebelysning, som står hos Jørgen & Pia skal smides ud.
Der skal sættes stik op i alle rørmaster , så det er nemmere at
montere julebelysningen. Carsten sætter elektrikeren i gang, og
spørger MES, hvad udsigterne er på udskiftningen af de sidste
gittermaster.

2

b. Kontaktudvalgets økonomi.
Orientering i forhold til afslutning på overdragelse af økonomi fra
Borgerforeningen.
c. Regnskab 2013 afsluttet med et pænt overskud. Se bilag.
7

Markedsføring.
a. Skiltning ved rundkørslen
Ide indkommet om skiltning ved rundkørsel. Der kan forventeligt sættes
noget på ”flyvepladsen”, hvis der bliver brug herfor
Mette
Der undersøges om der kan gives tilladelse til skiltning generelt.
Udfordring i at holde det pænt - græs skal slås for at det er pænt.

8

INFO.
Status på:
Annoncer skal gennemgås - f.eks. er Sparekassen og andre annoncer
forældet. 4. klasse deler for eftertiden INFO ud – de bliver aflønnet med
1.000 kr. om året.
Der vil blive sendt mail rundt til alle annoncører om deres annoncer skal
ændres.

9

Fondsgruppe for hele byen.
Kort orientering fra aftenen med foundraiseren
Fik ideer om hvordan man laver ansøgninger hos fonde.
Anne Junge har en CD med navne på fonde man kan søge hos.

Mette

Susanne

10 Orientering om muligheden for ”ansættelse” af en landsbypedel.
Seniorjob-ordningen.
Hvad kan vi bruge en evt. Landsbypedel til i Filskov?
Friskole, Friplejehjemmet, Hallen, FDF, Hjertestien kan bruge.
Johan melder ind til socialdirektøren.
10 Orientering fra foreningerne.
a Antenneforeningen.
Generalforsamling – der var bestyrelsen og 4 andre. Så ingen
udskiftning. Forhandlinger med teleselskaber vedr. udskiftning af
udstyr i masten.
b FDF.
Orienteringsmøde vedr. det nye Spejderhus d. 5. feb. Når der er
nærmere fra fonden startes på byggeriet.
Der opfordres til at søge hos Landdistriktspuljen.
c Filskov Energiselskab.
Planlægger åbent hus og indvielse i weekenden 3.-4. maj. Udskrevet
logokonkurrence.
d Filskov Friplejehjem.
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Der arbejdes med:
Politikker og arbejdsmiljø.
Visitering m. kommunen.
Sygepleje.
Det kan nu lade sig gøre at byde ind på udvalgte områder under fritvalgsordningen i Billund Kommune.
Byggeregnskab afsluttes d. 31. marts. – 14.
Der etableres petanque-bane foran Friplejehjemmet. Endvidere
automatvanding af haven. Endnu mangler hønsehus og andre mindre
ting.
Generalforsamling mandag d. 28. april.
e Filskov Friplejehjems Venner.
Nytårskoncert – solgte 71 billetter. Der var fyldt op.
26. feb – koncert med Ronnie
13. marts – Ringgive kirkekor
27. marts – Besøg af Thyra Frank
Generalforsamling d. 28. april.
f Filskov Friskole og Børnehave.
Afslutter regnskab for 2013 – meget fornuftigt årsregnskab.
Budget lægges for 2014 – med bl.a. den nye skolereform. Der er
arrangeret dialogmøde med forældrene d. l9. feb.
Der er lavet spørgeskemaundersøgelse i børnehaven og i skolen. Der
er i øjeblikket ved at blive lavet en rapport om dette.
Generalforsamling d. 10. april i Multirummet.
g Filskovs Fremtid.
Bestyrelsesmøde nyligt afholdt. Der holdes generalforsamling d. 4.
marts hos Vesti Auto.
Repræsentant til Billund Erhvervsfremme blev Robert Terkelsen igen.
Filskov Messe afholdes d. 23. marts.
Ny direktør for Filskov Fremtid er Kaj Petersen.
Hvad skal Filskov Fremtid fremover – hvad kan vi bruges til ?
h Filskov IF.
Generalforsamling d. 27. jan – en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
Lene Andersen i stedet for Lisa Jæger. Lalandia Cup står for døren
med 350 tilmeldte hold. Der er i år 2 svenske pigehold med – det hele
løber af stablen d. 28. feb. – 2. marts og der bruges hele 5 haller i
området.
Gymnastikopvisning d. 15. marts kl. 9.30.
Aktivfest d. 21. marts i hallen.
i Filskov Vandværk.
Der er i 2012-2013 udskiftet 200 vandmålere. I 2014 udskiftes yderligere 100
stk.
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Generalforsamling 26/3.

j Indre Mission.
Intet.
k Jagtforeningen
Generalforsamling d. 14. jan – 30 mand mødte op.
Poul Kjærsgaard var på valg – Verner Søvang overtog.
l Lokalhistorisk Arkiv.
Generalforsamling d. 23. feb.
Fællesudstilling d. 25. feb. i Billund
Mit kæreste eje komme i Viadukthallen d. 24. marts
Mindehøjtidelig d. 3. maj..
m Menighedsrådet.
Intet.
n Pensionistforeningen.
Juletur til Krusmølle og Kobbermøllen med 29 personer.
Generalforsamling d. 29. jan. – Elisabeth Christensen gik af og Birgit
Rasmussen kom ind i stedet.
o Stiudvalget.
Bænk sat op. Nytårsmarch med 31 deltagere. Nyt tiltag d. 23. april kl.
10 – gåtur på stien.
p Viadukthallen.
Vedtægtsændring p.g.a. solcellerafregning.
Parkeringspladserne foran hallen – det er problem at de holder for tæt
på vejen. Vi vil gerne have at de flytter hegnet længere ind.
Mangel på hjælp i cafeteriaet – forsøger at finde nye muligheder evt.
klasser fra skolen.
Generalforsamling har ikke været endnu – men kasseren har efter 30
år valgt at trække sig.
q Viadukthallens Venner.
Ligger i dvale.
11 Hvad sker der politisk?
Parkeringspladsen foran hallen mod nord og bump på Kærtoften, som
skal asfalteres det sidste stykke ud til Hjortlundvej: Kontaktudvalget skal
lave henvendelse til Per Nyhus – Teknisk udvalg. Ændring af bump på
Hjortlundvej – det er ikke højt nok, de kører stadig for stærkt.
Formanden laver ansøgning.
Der skal laves besparelse på driftsbudgettet i kommunen for 2015 og
frem.
12 Næste møde tirsdag d. 13. maj, 2014, kl. 19.00 på Friskolen.
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Kaffe og brød: Filskov IF.
13 Evt.
Dagsordensforslag til næste møde:
1. Orientering fra Filskov-IT vedr. fibernet
2. Koordination og ledelse af frivillige.
3. Hver forening skal selv lægge deres arrangementer ind på
Infoland. John Havn er behjælpelig med at genopfriske
eller instruere gamle og nye bruger i det tekniske.
Kalenderen skal opdateres hver gang INFO kommer ud.

John Havn skal på maillisten - så han kan lægge referaterne ud på
infoland.

Ref. Mette Østergaard
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