Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 12. maj, 2015, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Lokalhistorisk Arkiv

Fraværende m. afbud

Lene Karlsens; Andreas Andersen; Robert Terkelsen

Fraværende uden afbud: Verner Rahbek
Særligt indbudte:

Lea Kromann Gallop, Peter Borgen

Referent:

Mikael Lind

Referat
1

Godkendelse af referatet fra det sidste møde.
Godkendt

Alle
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Peter Borgen orienterer om Sundhedsprojekt, som er et samarbejde Peter Borgen
mellem Børnenes Hovedstad og Billund Kommune.
Filskov er valgt som pilotprojekt.
WS er fastsat til tirsdag d. 25. august 2015 kl.17 i Viadukthallen.
Peter informerer:
Naturafdeling
Synliggøre naturen, så vi kan få flere til at bruge den - som et
sundhedsfremmende tiltag.
Der blev omdelt en invitation til workshop d. 25/8 inkl. aftensmad, for
også at kunne tiltrække børnefamilier.
Der skal her samles nogle ideer til hvordan naturen kan bruges. Der
kunne også bruges ideer til ting der kunne være undervejs på stier mv.
som kan inddrages i undervisningen (matematiske opgaver, andre
opgaver). Børn på skolen bliver også inddraget i projektet, så de kan
bidrage med ideer.
Økonomi: Der er nogle penge med til projektet. Det kan bruges som
løftestang til at søge yderligere penge hos fonde mv.
Der er en ekstern konsulent med i projektet, som kan hjælpe med at få
ideerne til at blomstre (Arkitekt, Steffan Kostan)
Projekt forløb: Planlægning (jan-april); Etabler kontakt (April - august);
Workshop (August); Udførsel med involvering af Skoleelever
(September-oktober-nov.).
Peter sender program for Workshop som PDF, som vi kan distribuerer
rundt.
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Flygtninge til Filskov.
2 syriske mænd er flyttet ind på Midtgårdvej.
1. Hvad gør vi som lokalsamfund i forhold til det?
2. Tilflytternes behov.

Johan Andersen

1

3. Indlæg fra Keld, Kontakten Grindsted.
Johan har besøgt disse to på vegne af Kontaktudvalget, og har i den
forbindelse lidt kendskab til dem. Den ene har været her i ½ år, den
anden kun 3 md. Den ene afventer godkendelse af
familiesammenføring.
Lige nu kan man kun tale med dem via en tolk. Johan vil gerne aftale
tidspunkt med en tolk, så man kan tale med dem.
De mangler noget hjælp til at lære dansk(er på sprogskole), og få noget
kontakt i området.
Verner S. kunne fortælle, at Bodil Lind, Engdraget 6, vil gerne være
med til at sikre at de føler sig velkommen her i Filskov.
Johan opfordre til at foreningerne kunne deltage i at hjælpe disse
mennesker til at føle sig velkommen. Meld tilbage til Johan, hvis der er
nogen der vil dette.
Vera Styrbro fortæller: Beboerne omkring dem føler sig noget utrygge,
da de ikke er blevet præcenteret for disse mennesker inden de flyttede
ind. Det er vigtigt at de, der hjælper disse mennesker med at flytter ind,
sikrer at beboerne i området får noget at vide og bliver introduceret til
dem.
Sidste: En ad hoc-gruppe bestående af Verner og Bente Søvang, Anette
og Johan Andersen og Bodil Lind arrangerer velkomstaften for Ismail
og Hafes tirsdag d. 16. juni i Viadukthallen. Der er sendt indbydelser ud
til beboerne på Midtgårdvej og Engdraget.
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Status på:
a Nye tilflyttere?
-De nye lejligheder:
Mikkel Rosenberg; Charlotte Hansen; ”Junge lærling”; Peter
Bak; Anders Egeskov; Viktor Egeskov; + en mere
- Lille hus over for Missionshus (Tidligere Ulrik Rasmussen )
- Ny tilflytter til Plejehjemmet fra Skjern
- Postgade (Jørn Jensens forældre) har fået ny ejer.
- ”Helms” på Stationsvej ser ud til at være solgt.
- Bredsten Landevej: Der er flyttet en nogle polakker ind på
minkfarmen.
- Polakker i byen på hjørnegrund Blåhøjvej/Amtsvejen: Vi ved ikke
helt om de bor fast. Men de har nu fået danske nummerplader på
bilerne.
- Blåbjergvej (Erna Jensens)

Alle

Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i august.
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b Nye erhverv i byen?

Alle

c Nye nybyggere?

Alle

d Status - Sti-Sdr. Omme.
1. Kommunal sti.
2. Bestyrelsessammensætning for Sti-Laug.
3. Andet.
Johan informerer: Aktuelt høring på kommunens oplæg, hvor der
kommer en autoværnsløsning, hvor stien bliver tæt på vejen. Der
bliver derfor eksproprieret mindre bredde. (Fra 6 meter til 3 m.).

Søren Elnegaard

e Status foredragssamarbejdet.

Sonja Laustsen
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Orientering om LAG Billund-Vejen.
Johan orienterer: Målet er at støtte ”Levevilkår” og ”skabelse af
arbejdspladser”.

Johan Andersen
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Johan Andersen
Orientering fra Landdistriktsrådet og § 17 stk. 4 udvalget og
landdistriktspolitikken.
1. Orientering om indholdet af BLDRs høringssvar.
2. Orientering fra udvalgets sidste møde.
3. Evt. ændret mødestruktur i forhold til vedtaget politik.
- Johan havde lavet et oplæg til høringssvar udsendt til
kontaktudvalget. Tilsendte kommentarer er blevet sendt med.
- Johan holder på, at udvalget ikke skal være politisk - det er
politikkerne, der skal tage de svære beslutninger, f.eks. om lukning af
kommunale institutioner.
- Lokale udviklingsplaner skal ses igennem en gang i mellem. Der
bliver en konsulent, der hjælper med denne opgave.
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Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov?
1. 2. udkast af velkomstfolder.
2. Procedure ved fremtidig tilflytning.
3. Hvem gør hvad?
4. Kontakt med DJS ang. sponsorat - Johan

Foredragsudvalget - status
- Det har ikke lykkes at skabe et samarbejde, og udvalget nedlægges igen.

Helle Schmidt
Mette Østergaard
Robert Terkelsen

- Der er lavet udkast, som vi fik udleveret.
Kommentar til folder:
* SPAR hedder ikke længere SPAR, men Min Købmand (Tekst og
billede) Holger har vist nogle billeder der kan bruges
* Under kultur og fritid: Man kunne nævne, at Lokal historisk arkiv høre
til der.
* Familiens bedste valg: Se ”0.-9.klasse” er blevet delt op på en uheldig
måde.
*Tæt på det hele: Rundtur i Filskov.
*Børnehavebilledet er ikke aktuelt længere - evt. udskift med sportsbilleder eller noget andet.
* Billede på forsiden: Vinterbillede er måske lidt trist. Kan man finde
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noget andet.
* Hjertesti blev grundlagt i 2012
* Brande og Give mangler på kortet.
Der bliver udsendt en PDF via mail, når de sidste rettelser er klar. Hvis
I finder fejl, så send dem til Mikael Lind, der vil samle dem. Der bliver
en meget kort frist for tilbagemelding
- Besøg hos tilflyttere skal gøres af en lille gruppe under Helle Schmidt,
der får dette som ansvarsområde.
- Der er gavekort med til tilflyttere: Gavekort til lørdag aften i Byfest og
en fælles Brunch på kroen.
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Opsamling på turismeprojekt.
Tilbagemelding fra Branding-gruppen:
1. Projektet afventer stadig refusion fra Billund Kommune.
2. Skiltning ved byskiltene. Evt. samarbejde m. Friskolen.

3. Visit-Billund: Revision er foretaget.

Johan Andersen
Holger Villumsen

4. Status fra Turismestyregruppen. Udsat til august.
- Rundtur i Filskov: QR tacks blev taget ud af projektet, da friskolen
ikke kunne være med i dette.
- Friskolen vil gerne stille nogle skilte / banner ude ved tilkørsler. Denne
plads kunne så bruges af andre foreninger, når der er arrangementer.
- Holger er begyndt at sende tekster ind til ”Visit-Billund”. Har ikke for
meget tid til dette, og der er også lidt rettelser, når teksterne er lagt ind.
- Kro: Fodboldgolf er under oprettelse. Louise har derfor meget at se til
og Turismestyregruppen vender først tilbage i efteråret.
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Forslag fra hjertestiudvalget til behandling.
Hanne Egebjerg
1. Silhouetter på stien.
2. Andet.
- Nytteindsatsen i Billund kommune: Der er nogle der skal have nogle
arbejdsopgaver, og de vil gerne lave nogle ting på hjertestien. F.eks.
”silhouetter” der hænger i træer mv. i forbindelse med den ”Skæve
bane”. Der blev diskuteret en del om, hvorvidt det er godt med disse
silhouetter: Vil de påvirke dyrelivet?
Vi anbefaler, at men ikke laver silhouetter af rovfugle. Vera er bekymret
for at børn vil løbe forlangt ind i skoven, hvis silhouetter er placeret for
langt ind i buskadset.
Hanne
Hanne skaffer billeder fra Sdr. Omme, hvor der er sat noget lignende
op.
- Der er problemer med hundelorte langs ”Den Skæve bane” (Det er
åbenbart et problem over hele byen) - På dagsorden næste gang
Det er også et affaldsproblem - evt. skaldespande ved bænke på ”Den
skæve bane”

Johan

4
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Kontaktudvalget.
1. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra nov. – 2014
vedr. priser. Udsættes.
2. Tilbagemelding vedr. istandsættelse af legeplads i Anlægget
- Anlægget er kommunens ansvar.
3. Julebelysning – status.
4. Økonomien i Kontaktudvalget.

Johan Andersen

- Johan og Åse søger penge hjem, så vi forhåbentlig har økonomi at gøre Johan Andersen
med.
5. Valg af 2 repr. til Omme Å-projektet. Niels Mulbjerg, Marinebjervej og
Johan Andersen
Trine Chistensen, Fiskerivej er valgt.
Alle
- Johan er stadig med i udvalget, men regner med at stoppe inden så
længe.
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INFO.
- Er lige kommet ud

Mette Ø.
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Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov. (Koordinering, Johan Andersen
Alle
så vi ikke bliver overbebyrdet af opgaver. Desuden er der også nogle
vedligeholdelsesprojekter, der skal kunne håndteres - den daglige drift)
Se ref. fra nov. – 2014.
- Johan foreslår at der bliver nedsat et udvalg på 2-3 personer, der kan
samle informationer. Så kan det tages op på kontaktudvalgsmøde i
august.
Noter:
 Vi skal have fat i de unge, så de bliver ”oplært” i at være frivillig.
 De ”gamle” skal nok tænke på, hvordan de får de unge med ind i
opgaven - skal måske ikke sige ja til alle opgaver, men hjælpe de
nye til at starte som ”føl”
 Motionsrummet har faktisk lykkedes med at få nye instruktører - vi
kunne høre lidt om hvordan det kunne lade sig gøre.
 Friskolen kunne have et ansvar i at uddanne frivillige - det er
allerede i gang med visse tiltag: Trivsels ledere, kultur creew, mv.
 Hvordan tiltaler man folk man gerne vil have til at hjælpe i
foreningerne.
 ”Optogs ansvarsseddel” - er ikke så god en måde at pådutte ansvar
til husstande.
 Kontakt personligt, ikke via telefon og mail mv.
 Opfordre til, at forældre der har rengøring i hal, skole mv. tager
deres børn med, så de er med i opgaven og mærker fællesskabet.
- Sættes på dagsordnen til næste møde.
Udvalg: Brian, Niels Erik Adelsbøll og Johan.
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Orientering fra foreningerne - fremadrettet
a Antenneforeningen.
b FDF.
- Sommerlejr, på ”Sletten” Landsdelslejr.
- LAG mangler at sende penge.
- Skt. Hans aften -. Kro og IM havde egentlig planlagt Skt. Hans på
kroen. Der koordineres, så vi ikke får 2 Sct. Hansfester.
c Filskov Energiselskab.
- Regner med at vi er glade for det rundsendte brev.
- Der er god afregning på el, og der bliver produceret meget pga. god
gasproduktion. Det kommer forbrugerne til gode.
- Filskov er nu under landsgennemsnittet for varmepris.
- Nye varmemålere skal installeres. De kan fjernaflæses. Det er en
større omkostning, som der er sat penge af til.
- Drone har opmålt varmerør, så man kan se om rørene er OK.
- Der er tale om at skifte lastbil, inden den bliver for nedslidt. Gerne
til lidt større.
d Filskov Friplejehjem.
- Generalforsamling overstået - samme bestyrelse.
- Havde overskud.
- Har nu venteliste til hjemmet.
e Filskov Friplejehjems Venner.
- Generalforsamling overstået - samme bestyrelse.
- Foredrag, Jørgen Eg.
- Sommerens ture er planlagt.
f Filskov Friskole og Børnehave.
- Multibane er under opbygning.
- Bus skal gerne være klar til august. 16 personer. Der er ledig
reklame plads, der kan lejes. Der er uddannet to personer der kan køre
med den.
- Hovedtema for bestyrelsesarbejdet er i år: ”Markedsføring”
- Næste år regner man med ca. 123 børn i skolen.
g Filskovs Fremtid.
h Filskov IF.
-Jørn fortæller og uddeler folder om ”Sponsor med dankort”. Her kan
man opfordre folk til at give et lille beløb, hver gang man bruger sit
dankort.
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i Filskov Vandværk.
- Ny formand: Kent Røndbjerg
j Indre Mission.
Se programmet i INFO.
k Jagtforeningen.
- Fiskekonkurrence for alle.
- Familietur er rykket til d. 23. september. Også for alle
l Lokalhistorisk Arkiv.
- Åbent Hus under byfesten.
- 20. august er der udflugt.
m Menighedsrådet.
- Udflugt d. 4. juni
- Ny combistilling (Sognemedhjælper / garver medhjælper)
n Pensionistforeningen.
- Mødes om onsdage
- Vil gerne have flere til at deltage. Det er også vigtigt for ældre.
o Stiudvalget.
- Viaduktmarch under byfesten onsdag aften.
p Viadukthallen.
- Generalforsamling overstået.
- Kun et mindre overskud. Men der er investeret meget i motionsrummet, og det har betydet at rummet bliver brugt mere.
- Diskuterer stadig, at parkeringspladsen skal laves, så det bliver
trafik- sikkert. Johan skal hjælpe med kommunikationen, da Billund
kommunes teknikafdeling aktuelt er ”rodet”.
q Viadukthallens Venner.
- Det bliver diskuteret, om der skal være en Julefrokost i
Viadukthallen igen. Verner spørger bordet rundt, om vi synes det er
en god ide? Kan man lave et lidt alternativ arrangement ”Julebal”,
eller noget. Kan der være en anden fest med musikskolens elever som
”band”.
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Hvad sker der politisk?
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Næste møde tirsdag d. 11. august. - 2015, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Menighedsrådet.
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Dagsordensforslag til næste møde:
-se punkter undervejs i referatet
- Julebelysning.

Robert Terkelsen

Alle
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Evt
- Motions center: Kan man betale nemt? Evt. via mobilepay. Det kunne
være godt, når unge mennesker er på besøg i weekenden. Verner
fortæller, at man bliver trukket via BPS på månedsabonnement.
- Oplysningstavler rundt i byen: Der står copyright på dem, hvad
betyder det? Man må ikke kopiere teksten rå. Jo, det må man gerne iflg.
ophavsmand, Holger Villumsen.
- Folder nu lavet på dansk og engelsk. Kan hentes via hjemmesiden.
- Lokalarkivet har diskuteret: Kan man reklamere med at LEGOs
grundlægger er fra Filskov. Holger har sat sig ind i det og fortalte om
det. Faktisk er Ole født i Filskov sogn, men ikke i byen. Men hans mor
og far boede her. Turismestyregruppen har også set lidt på dette.
- Kommentar: Kultur - infostandere (Kortborde) og brochurer er rigtig
fine
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