Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 3. feb. -2015, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Indre Mission

Fraværende m. afbud

Lene (Filskov idrætsforening)

Fraværende uden afbud:
Særligt indbudte:

Søren Elnegaard,
Louise Sandfeld (Kunne dog ikke nå at komme)
Margit Lassen, skoletandlæge, Billund Kommune

Referent:

Mikael Lind

Dagsorden
1

Godkendelse af referatet fra de 2 sidste møder.
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Margit Lassen
Indbydelse til deltagelse i kommunalt Sundhedsprojekt.
Ide om fælles projekter. Tandlægerne tænkte at man kunne fortælle om
tandpleje i forskellige sammenhænge. Det har allerede været afprøvet
ifm. den udstilling på biblioteket i Grindsted.
Så de vil gerne opfordre til at Filskov er med til at lave en temadag, hvor
f.eks. institutionerne i kommunen kan medvirke.
Se den udleverede folder ”Frokost i det grønne”, som er et ideoplæg, om
sådan et tema. Alle forskellige kan deltager - erhverv, kunst, idræt osv.
Afholdes i perioden 20-29 april 2015.
Der er ikke krav til tidsudstrækning - det kan være få timer til en helt
dag- det er helt op de lokale.
Økonomi: Man kan søge kommunens eventpulje. De enkelte institutioner
kan selv sætte nødvendige midler af.
Johan kan afklare med skole op plejehjem.
Kan det gå sammen med Filskov messen? Verner R. har ikke hørt at
Johan
messen bliver arrangeret i år.
Interesserede melder tilbage til Johan, som kontakter BK senest d. 17/2.
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Afholdelse af ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne
Stk. 3: Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1)
Valg af dirigent.
2)
Bestyrelsens beretning om begivenhederne i det forløbne år.
3)
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4)
Budget for det kommende år.
5)
Behandling af indkomne forslag.

Alle

Johan Andersen
Åse Jensen
Åse Jensen + best.

1

6)

7)
8)

Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før
generalforsamlingen.
Valg af medlem(mer) til bestyrelsen.
Formand vælges for to år i lige årstal.
Sekretær og kasserer vælges for to år i ulige årstal.
Valgene er personlige.
Valg af to bilagskontrollanter.
Eventuelt.

Valg af sekretær
og kasserer
Valg af bilags
kontrollanter

1. Verner Søvang er dagens dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om begivenhederne i det forløbne år. Ved Johan.
- Se kopi af Johans beretning.
3. Regnskab ved Åse Jensen + udkast til budget 2015 af Johan
- Der er brugt mange penge - er det et problem? Åse: Der kom mange penge fra
det gamle Borgerforening der er brugt til Julebelysning.
- Hvad er udgiftsposterne til julebelysningen? Se regnskab, bilag: 5, 10, 17. Der
mangler stadig en regning fra Kaj på ca. 20.000 kr. som vi skal have i 2015 regnskabet. Der kommer så også en besparelse ved at elektrikeren ikke skal bruge
tid på julebelysningen i fremtiden.
- Lyskæden i en del af julebelysningen virkede ikke - måske 6 eller 7 stk.
4. Budgettet. Se bilag.
- Således kan det konkluderes at økonomien vil være stram. Vi bør derfor udskyde
indkøb af ”Flagstænger og flag”. Dette tages ud af budgettet.
- Robert tilføjer: Fiber bliver lagt ned i år, og kommunen vil derfor renovere
elmaster i 2015. Dvs. at masten bliver til den nye runde type.
5. Ingen forslag.
6. Sekretær: Mikael Lind – genvalg.
Kasser: Erik (Sikke) – genvalg. Åse Jensen fortsætter som regnskabsfører.
7. Bilagskontrolanter / revisorer:
Sonja Laustsen er valgt.
Andreas Andersen er valgt.
8. Evt.
-
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Status på:
a Nye tilflyttere?
Østergård
Dyrvigs hus
Blåbjergvej 20.

Alle

b Nye erhverv i byen?
Ingen.

Alle

c Nye nybyggere?
Ingen

Alle

d Status - Sti-Sdr. Omme.

Søren Elnegaard

1.

Kommunens andel i stiføring.

2.
3.

Filskovs andel i stiføring.
Tidshorisont.
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4.
5.

Sti-laug.
Andet.

Kommunen har nu beslutning på plads.
Opmåling har fundet sted. Ekspropriationsforhandlingerne er ikke
startet endnu.
Udvalget arbejder videre med resten af stien ud til Simmelbrovej.
Stilav oprettes. Vedtægter fra Sdr. Omme lav bruges som inspiration.
Ide: Man kan godt søge LAG Vejen – Billund om penge til dette.

e Status foredragssamarbejdet.

Johan Andersen

Foredragsudvalget:
Møde anden gang. Vil give information i INFO
Sonja kan kontaktes på mail: sl03@mail.tele.dk hvis man har input.
Deadline: 10.april/10.juli/10.okt./10. jan. hvert år.
Helle: FDF og det nye multihus kan godt være interesseret i at være med i
planlægningen af foredrag.
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Robert Terkelsen
Orientering om LAG Billund-Vejen.
- Det gamle LAG skal afvikles
- det nye LAG skal startes ved Generalforsamling. Første ansøgningsfrist
16/2 som det også fremgår af bilag udsendt før mødet.
- Vejen har lidt en anden tradition for tildeling LAG-midler, så det skal
justeres ind sammen med Billund kommune. Billund er mindre, og kan
derved have lidt sværere ved at få LAG midler i konkurrencen.
Heller spørger: Hvor tit kan man søge?: 4 gange om året.
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Orientering fra Landdistriktsrådet og § 17 stk. 4 udvalget.
-17-4 udvalget er blevet etableret.
- Der lægges sidste hånd på landdistriktspolitikken.
- Landdistriktsrådet er kommet med oplæg til fokusområder:
- Puljen til landdistriktsudviklingen er i 2014 blevet udnyttet - så der
bliver nok lidt rift om disse midler i fremtiden.

Johan Andersen
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Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov?

Helle Schmidt
Mette Østergaard
Robert Terkelsen

1. 1. udkast af velkomstfolder.
- Har haft nogle mødeaktiviteter i den lille gruppe (Helle, Claus J, Mette og

Robert)
- Udkast til folder vises frem.
- Marianne Witte, Billund kommune har også set folderen, og hun havde nogle
gode input.
- Verner S. spørger lidt ind til INFOLAND hjemmesiden. John Havn vil gerne
hjælpe med ændringer, hvis man ikke selv kan finde ud af at lægge ind. Billeder: Er ikke endelig valgt.
- Forside: Mange vil gerne have noget med noget mere ”pang” på - altså at det
falder mere i øjnene.
- Husk at få Brande og Give med på bagside kortet!
- Folder skal også være hos kommunen, Marianne Witte, der kan formidle til
nye tilflyttere til kommunen.
- Folder skal være ved ejendomsmæglere.
- ”Den selvejende landsby” - Er det det rigtige slogan?
- ”På forkant i udkanten” - Kan vi undlade dette udkantsord? Forslag: Brug kun
”På forkant”
- Flere forslag til detaljer i teksten - Mette har taget notater.
- Mette tilretter og den bliver sendt elektronisk ud til alle i PDF, hvor man kan nå
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at kommenterer udgivelsen.
Beslutning: Udvalget og bestyrelsen kan gøre folderen færdig og sætte den i
trykken inden næste kontaktudvalgsmøde.
2. Procedure ved fremtidig tilflytning.
- Udvalget har besluttet at det er bedst at man kommer ud til de nye tilflyttere.
Derfor skal vi have et lille udvalg der kan tage ud. Man kan medbringe en kurv,
hvor folderen er med. Evt. også med et par billetter til Filskov revyen.
- Når man opdager der kommer nye mennesker til byen, så send hurtigst muligt
til Helle S. så man kan tage imod voksne og børn hurtigst muligt.
- Udvalget arbejder videre og vi får mere info til næste kontaktudvalgsmøde
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Opsamling på turismeprojekt.
Tilbagemelding fra Branding-gruppen:
1. Kortborde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at
blive færdig i efteråret 2015.

Udsat

2. VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse.

Udsat

3. Status fra Turismestyregruppen, som består af:

Louise Sandfelt

Louise Sandfelt, Filskov Kro
- Udsættes
Forslag fra hjertestiudvalget til behandling.

- Kommunens kontanthjælpsmodtagere vil gerne lave nogle projekter. Vinter
projekt: Vil gerne lave silhuetfigurer af dyremotiver. Der bliver sandsynligvis
også lavet en lille folder om disse figurerer. Desuden kan der sættes bænke op
på udvalgte steder langs stien og disse bænke kan males. Hanne skal melde
tilbage til kommunen om vi finder denne ide god: Det gør vi - så det kan startes!
Ide: Træer med løv kan komme til at dække for disse silhuetter - man kunne
hænge dem op i noget andet langs stien mv. ?

Hanne Egebjerg

-Ny ide fra udvalget: Betonundergangen under Sdr. Omme vejen: Er lidt kedelig.
Kan man evt. lave noget udsmykning. Ide: Spån-plader der sættes op, som
skolebørn kan male. Disse plader kan udskiftes af og til.
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Kontaktudvalget.
1. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra nov. – 2014
vedr. priser.
2. Stillingtagen til istandsættelse af legeplads i Anlægget.

Kommunen slår græsset i anlægget, da der ikke er lavet aftalte om at
Filskov selv skal vedligeholde legepladsen. Derfor er det kommunen der
skal vedligeholde denne.
Dette er et område hvor der er for få penge i kommunen.
Johan (på vegne af kontaktudvalget) sender en mail til kommunen.

Johan Andersen
Johan Andersen
Lars Thomsen
Alle
Alle
Alle

3. Julebelysning – status.
- har været vendt under regnskab
4. Økonomien i Kontaktudvalget.
- har været vendt under regnskab

5. Valg af 2 repr. til Omme Å-projektet.

- Johan vil gerne have lodsejere med i Styregruppen af projektet, så de
kan være medbestemmende. Johan er derfor i gang med at spørge nogle
der kunne være med. Niels Mulbjerg har indvilget i at være med i
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styregruppen
Johan er med til at starte op, men skal herefter ikke være en del af
projektet.
- Formål: En del af turismeprojektet mv. - er også beskrevet i
udviklingsplanen for Filskov.

6. Valg af 1 repr. til Landdistriktsrådet.

- Der et to repr. i Landdistriktsrådet, hvor Johan allerede er med i rådet.
- Der er 6 møder + et årsmøde i rådet.
- Hvis man vil have det, så er der mulighed for at få indflydelse på lokal
områderne.
- Holger Villumsen vil gerne stille op.

10 INFO.
- intet nyt. Bliver uddelt fredag d. 6. feb. – 2015.

Mette Ø.

11 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov.
Se ref. fra nov. – 2014.
- Afventer.

Johan Andersen

12 Orientering fra foreningerne - fremadrettet
a Antenneforeningen.
- Formand er sygemeldt fra foreningsarbejde.
- Andreas Andersen er derfor nu konstitueret formand.
- Altiboks info møde: Godt møde. De fik spørgsmål om hvorfor de
ikke etablerer forbindelser til folk uden for byen, men det blev ikke
besvaret.
- 28/1 generalforsamling. Få fremmødte.
Flemming Sørensen holder. John Skou kom i bestyrelsen.
Konstitueringen følger.
b FDF.
- Fantastisk indvielsesfest. Masser af pindemadder ☺
- Familie FDF starter.
- Overvejelser om hvordan huset kan bruges bedst muligt.
c Filskov Energiselskab.
- Priserne for varme er efterhånden tæt på landsgennemsnittet.
d Filskov Friplejehjem.
- Der er givet dispensation for lydforholdene, så man kan få
ibrugtagningstilladelsen.
e Filskov Friplejehjems Venner.
- Der er nogle forårsarrangementer.
f Filskov Friskole og Børnehave.
- Ved at afrunde kalenderåret. Der er ”tabt” nogle børn. Det forventede
underskud bliver derfor lidt større (budget på -160.000kr.).
- Ved at lave folder, så man kan tiltrække flere børn.
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- Multibane: Bliver bygget i foråret. Både en multibane og en mindre
bane.
- Har gang i at lease en bus. Det kan sende et signal om, at man
virkelig ønsker at hente børn udenfor Filskov også i fremtiden.
- 14/4 Generalforsamling.
g Filskovs Fremtid.
- Filskov messen springes nok over i år. Manglede nogle
tilbagemeldinger fra udstillere.
h Filskov IF.
- Lene er her ikke
i Filskov Vandværk.

- Begynder at tænke på nye medlemmer til bestyrelsen. Holger
Villumsen og Jan Henriksen har været med i mange år.
- Man kan også overveje at lade Grindsted Vandværk overtage
driften, men mon ikke der er opbakning i byen til at selv at drive
værket.
- Spørgsmål: Vil det være en ulempe at lade Grindsted Vandværk
overtage driften. Holger V.: Det er ikke nogen ulempe som sådan.
- Spørgsmål: Skal man så hellere bruge byens resurser andre steder
og så lade Grindsted drive det. Holger: Det kan man godt sige.
- Vandmålere udskiftes: Det kører stadig.
- Spørgsmål: Driftsleder, er det aflønnet. Ja, man få en lille løn for det.

j Indre Mission.
Mange aktiviteter i Missionshuset.
k Jagtforeningen.
- Generalforsamling overstået. Søren Jakobsen er nu formand. Verner
S. er kasser.
- 116 medlemmer i Jagtforeningen.
- Opfordring til at andre end medlemmerne kan deltage i programmet.
23/8 udflugt til Kleelund plantage. Kører kl. 17:15
l Lokalhistorisk Arkiv.
- Snart generalforsamling
- 3/3 udstilling i Billund centeret. Filskovs tema bliver kirkens
historie.
- 4/5 mindehøjtidlighed ved Hjemmeværn i Billund.
- Desuden åbent hus i byfesten.
m Menighedsrådet.
- Afprøver noget nyt med at have bio i Kirken. God opbakning sidst.
- Der er kommet fliser på stier, så det er nemmere at komme frem med
rollator.
n Pensionistforeningen.
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- Generalforsamlingen overstået.
- Program snart færdig.
o Stiudvalget.
- Nytårsmarts blev gennemført med ca. 40 deltagere.
p Viadukthallen.
- Revisor er blevet syg, og derfor kniber med at få regnskabet gjort
færdigt til tiden.
- Mandefald i bestyrelsen pga. sygdom.
- Vinterrengøring gik godt.
- Friskolen har nu fået tiloversblevne instrumenter - håber at kunne
låne når nødvendigt.
- Motionsrummet bruges aktivt.
- Betaling via brikker har der været lidt opdragelse omkring
- Parkeringsplads skal gerne laves færdig. Afventer teknisk forvaltning
hos kommunen. Mål 5. sep. skal det gerne være lavet færdig. To
nærved-uheld registeret - den ene meget tæt på.
- Generalforsamling på vej.
- Plads til nye sponsorskilte.
- Ny Slush icemaskine med tre rum.
- Ser efter en ny opvaskemaskine. (Den gamle købt brugt).
- Stafet for livet(5-6. sep.) - udvalg er i gang. Håber at der er hjælp at
hente, når der bliver behov. Lørdag middag til søndag.
middag(Symbolik). Se mere i dagspressen når tiden nærmer sig.
- Solceller: Det er afgjort til hallens fordel uden at man skulle i retten,
og der kom tilbagebetaling fra 2014.
q Viadukthallens Venner.
- Intet nyt - måske under opløsning.
- Det kan blive tale om, at man har et konkurrenceforhold med Kroen,
og derfor er Viadukthallens venner ikke så tændt på at arrangere
noget.
- Ideer: Høstfest eller andet? Kan man tænke noget ind til de unge?
13 Hvad sker der politisk?
- Lidt forskellige oplysninger.

Robert

14 Næste møde tirsdag d. 12. maj. - 2015, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Lokalhistorisk Arkiv.
15 Dagsordensforslag til næste møde:
- Punkt 7, 8, 11 skal behandles.

Alle

16 Evt.
- Bagagerumsmarked på Flyvepladsen. Johan er blevet kontaktet af
Johannes Alsted. Han vil gerne starte noget op hvis det er muligt.
Det drejer sig om hver søndag. Der er så praktiske forhold som toilet
forhold mv. Ide: Han kunne da tænke på Industriområdet eller noget.
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Kan man gå sammen med FDF?
Kontaktudvalget har som sådan ikke noget imod dette - men FDF vil
gerne have en snak med ham først.
- Udsigt fra Banebroen: Kunne man beskære træerne så man kunne få
god udsigt mod vest?
- Der er lavet et par dårlige grøfter ved stien bag stationsbygningen.
Forslag: Park & Vej skal informeres - Johan kontakter
- Hallens indgang kan være lidt usynlig, når man kommer fra krydset
mod Blåhøj.
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