Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 12. august. -2014, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Filskov Vandværk

Fraværende m. afbud

Menighedsrådet, Jørn Jensen
Jagtforeningen, Carsten Rosenberg
Robert kom lidt senere.

Fraværende uden afbud: Energiselskabet, Niels Erik Adelsbøll
Særligt indbudte:
Referent:

Mikael Lind

Referat
1

Godkendelse af referatet fra sidste møde.

2

Status på:
a Nye tilflyttere?
- Claus Mortensen, Postgade 14
- Casper Linde, Åbrinken 16
- Jonas Mortensen, Postgade 14
- Ny veninde ved Hardy Sørensen, Skolegyden 10
- Svend Rasmussen har solgt ejendom til Jesper Junge, Stationsvej 29
b Nye erhverv i byen?
c Nye nybyggere?
- Der er vist solgt en grund på Kirkehusvej (Af de private), nævnt i
avisen, men ingen ved til hvem.
d Status - Sti-Sdr. Omme.
Intet nyt.
e Status foredragssamarbejdet.
Foredragsudvalget:

1

Vi arbejder med at samle bidrag fra lokalarkivet,
pensionistforeningen, kirken og friskolen og friplejehjemmet.

1

2

Johan indkalder til møde med henblik på sæsonen 2015-16.

3
3

Orientering om etableringen af LAG Billund-Vejen.
- Stiftende generalforsamling til den ”nye” LAG
- Johan overvejer om han skal stille op igen - men spørger også om der er
andre der vil overveje at stille op.
Overvejelse om Filskov har jobskabende aktiviteter som LAG midlerne
nok skal gå til.
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Orientering fra Landdistriktsrådet og § 17 stk. 4 udvalget.
- Første møde i det nye Landdistriktsudvalg er i morgen aften, hvor Johan
er repræsenteret.
Udvalget er et resultat af beslutning på borgermøde i Urup sidste år.
Landdistriktsudvalget består af 3 repræsentanter fra BLDR, 1 repr. fra
Billund Erhvervsfremme og 3 politikere
- Revidering af politikken for Landdistriktsudvalget : Planlægning:
22 okt.- 14: Generelt debat, forventeligt et borgermøde
14. jan.-15 Udgivelse af poliken fra Landdistriktsudvalget (Forslag)
10. juni - 15 bliver planen offentliggjort.
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Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov?
1 Ny form på velkomst til nye tilflyttere, virksomheder.
Det er vigtigt at man byder nye tilflyttere velkomne. Vi skal derfor
have fundet en løsning.
Ideer:
 Indbyde til et møde, hvor man har inviteret nye tilflyttere
med, så de kan blive orienteret. Metoden er lidt kendt, for
kommunen indbyder en gang i mellem på den måde. Kan evt.
gøres sammen med et Kontaktudvalgsmøde, herved kan det
gøres med minimal indsats fra byens side.
 Sponsorpakke: En pakke med tilbud og gavekort. F.eks. til
Kro og Idrætsforeninger. Den kan jo bare sendes med posten,
hvis der ikke er nogen der vil gå ud med den. (Kendt fra Sdr.
Omme).
 Den personlige kontakt er vigtig. Her kan så INFO
overdrages sammen med en mundtlig overdragelse.
Andre kommentarer:
 Idrætsforening har overvejet at lave åbenhus for at sikre
større søgning. Det er ligesom Filskov Fremtids ”Filskov
Messe”.
 Kan der laves en ”indrapportering” når man opdager at der er
kommet nye folk til området, så vi sikrer, at alle kan få en
venlig opmærksomhed.
 SIDSTE: Susanne Røndbjerg har fundet link til hvordan man
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gør det i Vonge-området.
http://vongekollemorten.wordpress.com/2014/07/17/er-dutilflytter-i-vores-omrade-sa-deltag-i-velkomstarrangement-d-27-8/
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Opsamling på turismeprojekt.
Tilbagemelding fra Branding-gruppen:
Kortborde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at blive
færdig i efteråret 2014.
1

Kortborde: Placering er planlagt, men skal afstemmes med jordejere.
Tekster er blevet udarbejdet og vil blive placeret i den kommende
fremtid. Borde er også klar. Placering skal endelig besluttes. Der
arbejdes videre med QR-koder
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VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse.
Er stadig på pause. Men der kommer noget på et tidspunkt.

3

Filskov.Infoland: Fortsat udvikling af websiden er prioriteret efter
VisitBillund.
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Vedtagelse af revision af Udviklingsplanen 2008-18 fra borgermødet d.
24. maj – 2014. Se bilag.
Johan gennemgik de nye tekster i det dokument, der var vedhæftet
mødeindkaldelsen. Tilføjelserne er tydeligt markeret i dokumentet.
Verner S. foreslår: Campingplads kunne være på Østergaard. Det kunne
give ekstra liv i byen og mere handel hos købmand mv. Kan Østergaard
købes til en billig pris, kan det evt. lade sig gøre. Dette vil gavne byen
mere, end hvis campingpladsen blev etableret uden for byen (F.eks.
fiskesøen).
Johan fortæller om, at der skal være noget samarbejde med Sdr. Omme
om et turisme projekt, hvor åen er centrum. Der skal gerne findes en
repræsentant til sådan et udvalg her fra Filskov, gerne her fra
Kontaktudvalget: Der var ikke nogle der bød ind. Verner S. vil overveje.
Mere info følger fra Johan. Johan sender renskrevet revision af
udviklingsplanen til alle, hvor alle må kommentere den. Herefter sendes
til kommunen og lægges på www.filskovogomegn.dk
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Or. om turismetiltagene ved sidste borgermøde.

Johan

SIDSTE: D. 3. sep. samles turismestyregruppen bestående af:
Kroen, Filskov Fiskesø, Haugstrupgård og evt. andre til det første
møde.

7

Kontaktudvalget.
a. Sidste revision af vedtægterne – igen.
Punktet udsat
Der er forslag til ændring af vedtægter, da Holger har fundet
uhensigtsmæssigheder.
Der var noget diskussion om forslagene. Følgende blev besluttet:
3

§4,2: Undgår p.g.a. for snæver tidsramme. Så hele februar bør
kunne bruges - fjern ”første halvdel”
§6,1: Vi skal ikke binde os til kun ”2. tirsdag”, så vi skal gerne
bevare muligheden for at ”andet kan aftales”. Fjern derfor kun
”jævnfør §4, stk. 2.”
Generalforsamling ved mødet februar 2015.
b. Flagstænger ved indfaldsveje.
Pris indhentet af Verner S.:
6 stk. 6 m DanoMast glasfiber flagstænger med vippebeslag
stykpris v/6 stk. 1295,00 kr
Evt. Dannebrog flag til 6m, stkpris ved 6 stk. 99,00 kr
Opstilling af 6 stk. 6 m, 4300,00 kr
50 stk. 4 m DanoMast glasfiber flagstænger std. stykpris ved 50
stk. 625,00 kr. Bunddiameter ø85 mm
Dannebrog flag til 4 m, stykpris ved 50 stk. 69,00 kr
Alle flagstænger er med knop, line og lineholder
Alle vore glasfiber flagstænger er dansk producerede af mærket
DanoMast med 10 års garanti. Alle priser er incl. moms
Forslag om at købe 8 stk. så alle indfaldsveje er dækket.
Økonomi: Vi skal vide om vi har penge til det (Åse skal rådføres).
Vi har stadig projekt julelys kørende, hvor der stadig er nogle
omkostninger der skal laves.
Beslutning: Der er stemning for at købe disse 8 stk. hvis der er
økonomi til det. Ellers udsættes indkøbet til 2015.
Diskussion om hvorvidt folk på Amtsvejen/Omme Landevej
kunne være interesseret i at have flagstænger.
Der bliver spurgt hvor vore indtægter stammer fra:
 Kommunen giver 10.000 til at holde lokal borgerråd.
 Der er kasse beholdning fra det nedlagte Borgerforening.
 Indtægter fra reklamer i INFO.
 Til næste dagsorden: Kan man bede folk blive medlem af
Borgerforeningen (Nu kontaktudvalget) for at sikre en større
indtægt?
8

9

INFO.
Status på gennemgang af annoncer o.a.
 Åse skal udsende nye giokort til betaling for reklame i INFO.

Mette

Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov.
1. Hvordan frivillig i Filskov i fremtiden?
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2. Hvilke tiltag skal til?
Vi skal have fokus på frivilligheden, da den er vigtig for byen. Der er
aktuelt henved 400 (måske flere) frivillige i gang i byen.
Vi kunne gavne os selv ved at have fokus på dette og sætte det i tale.
Vi skal sikre at de frivillige ikke ”går døde” - altså køre sur i det.
Hvordan aflastes de frivillige. Eks. er 8. klasse nu aktiv i hallens cafe,
når der er spidsbelastninger (De får noget til klassekassen).
Verner S. mener at kunne mærke en ændring i folks holdning til
frivillig arbejde. F.eks. kan familier ikke overskue en indsats i et
frivilligt arbejde når det er en fast opgave, men de kan godt tage en
enkelt opgave.
Det er en generel samfundsændring (Individuel sport i stedet for holdsport osv.)
Vi skal prøve at fremføre det positive ved det frivillige arbejde.
Frivillighedskoordinator ved kommunen.
Kan han hjælpe med ideer osv.?
Punkt til dagsordning:
Hjemmesiden skal være nemmere at bruge.
Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker
noget i byen (SMS, Facebook, Convensus).
Johan slutter af: ”Det kan være sjovere at bygge hulen, end at lege i
den”. Hvordan sikrer vi at Filskovs frivillige synes det er sjovt at
”vedligeholde” byen/foreninger.
Debatten fortsætter ved de næste møder
Ideer: Robert: Kan Kontaktudvalget opspare penge, ved at man
samler penge ind fra overskudsgivende foreninger i Filskov (i det
omfang det kan lade sig gøre). Herved er man klar, når der kræves
investeringer til foreninger mv. i byen.
10 Orientering fra foreningerne.
a Antenneforeningen.
Ikke så meget nyt. Møde med YouSee er på vej.
b FDF.
Lørdag kl. 10:00 Første spadestik.
Der er lidt nedgang i antallet af ledere og børn.
c Filskov Energiselskab.
5

d Filskov Friplejehjem.
Næsten fyldt op.
Mangler ibrugtagningstilladelse af hele plejehjemmet - Støjmålinger
ind i lejlighederne skal være under et vist niveau. Mangler 3dB
reduktion.
Hjertestarter i indgang, hvor man altid kan få fat i den.
e Filskov Friplejehjems Venner.
Høstfest og sangaften. Foredrag og modeopvisning mv.
f Filskov Friskole og Børnehave.
123 børn ved skolestart. 30 i børnehave. Ny skolereform, hvor
friskolen laver sin egen model. Det skal markedsføres.
Cykelløb og foredrag er planlagte aktiviteter.
g Filskovs Fremtid.
Ny formand: Preben Mikkelsen (Damsbæk entrepenør)
Verner stadig rep. i Kontaktudvalget.
h Filskov IF.
Meget nyt starter. Frivilligfesten afholdes d. 11.okt. – 14.
i Filskov Vandværk.
Ikke så meget nyt.
j Indre Mission.
Har også børnearbejde i huset
k Jagtforeningen
Fiskekonkurrence på lørdag
Udflugt 29. august til Gram slot (Fra kl. 16:00)- for alle
Andejagt 25. okt.
l Lokalhistorisk Arkiv.
Åbenhus til byfest.
Udflugt til Rækker Bjerge (Noget med kørsel i traktorvogn)
m Menighedsrådet.
n Pensionistforeningen.
Der skulle have været demonstration af elkøretøjer men for få
tilmeldinger.
Foredrag om pulserende magnetfeltterapi(20/8)
Udflugt til Flamingopark ved Vem
Bankospil og foredrag (Udvandringen til USA)
o Stiudvalget.
Gåtur hver onsdag (kan ikke få lov at gå i ”Filskov Sande”)
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p Viadukthallen.
Sommerrengøring og frivilligfest.
”Stafet for livet” - læs ugeavisen fra i dag, hvor dette er omtalt. Det
foregår her i Filskov på Stadion. Dato: 6-7/9.
Problem: Solceller - problem med tilskudsbestemmelse. Der er sat en
revisor på sagen - evt. skal der en advokat på.
q Viadukthallens Venner.
Ikke aktiv i øjeblikket.
11 Hvad sker der politisk?
LAG bliver slået sammen med Vejen. Stiftende generalforsamling 19/11 i
Hovborg. Robert får posten fra Billund kommune.
Social og sundhedsudvalg i Sdr. Omme: Rygter om reduktion i antallet af
plejepladser på plejecenteret - det er ikke sandt, det er ikke under
overvejelse (Men der har været en konsulent firma der havde foreslået
det).
Budgetforhandlinger startes. Dagpasning og skoler bliver nok friholdt for
besparelser.
Kommunen er lidt udfordret af skolerefomen.
Handikapområdet er der uro omkring.
12 Næste møde tirsdag d.11. nov. - 2014, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Indre Mission
13 Evt.
1. Hvem skal holde anlægget? Bore og bænke er ikke gode mere.
Tårnet trænger til maling mv. Der har været noget hærværk og
andet tænger til vedligehold.
Det er kontakt udvalget der skal holde disse ting. Kan vi få
flaghejser (Henrik Watson) til at undersøge, hvad der skal gøres.
2. Opfordring til at stille et hold til ”Stafet for livet”. Dato: 6-7/9
3. Sti ved siden af skolen er stadig ikke ordnet - ligger stadig ved
kommunen.
4. Parkering ved hal(bedre forhold for fodgængere) - er stadig ved
kommunen. Der sker snart et uheld. Johan rykker igen.
5. Kærtoften og Hjortlund vej. Bump forbedres ikke, selv om der er
nogen der kører alt for hurtig. Opfordring: Bestil politiet til en fart
kontrol.

Johan

Johan
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Dagsordensforslag til næste møde:
1. Kan man bede folk blive medlem af Borgerforeningen (Nu
kontaktudvalget)
2. Ang. frivilliighed: Hjemmesiden skal være nemmere at bruge.
Kan man på anden måde orientere Filskov borgere, når der sker
noget i byen (SMS, Facebook, Convensus)
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