Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 11. august, 2015, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Pensionistforeningen (Byttet med menighedsråd)

Fraværende m. afbud

Jørn Jensen, Søren Nielsen

Fraværende uden afbud: Niels Erik Adelsbøll (kasserer)
Lene Carstens
Verner Rahbek
Robert Terkelsen
Åse Jensen
Særligt indbudte:
Referent:

Mikael Lind

Referat
1

Godkendelse af referatet fra det sidste møde.
Godkendt.

Alle
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Orientering fra formanden:
1. Workshop (WS) d. 25. august, Viadukthallen
Der udsendes også PDF af reklame til Kontaktudvalget.
Husk tilmelding!!!

Johan Andersen
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Status på flygtninge til Filskov.
Johan Andersen
2 syriske mænd er flyttet ind på Midtgårdvej.
1. Hvad har vi gjort som lokalsamfund i forhold til det?
2. Tilflytternes behov.
Der blev holdt et velkomst arrangement for de to flygtninge, mest folk
fra Midtgårdvej og Engdraget.
De skal snart ud i praktik i erhvervslivet. De er i gang med sprogskole.
Verner S oplyser at der vist er 15 syriske flygtninge i Billund kommune.
Deres behov: Kontakt med danskere, for at kunne lære dansk.
Jobcenter: Lover at Kontaktudvalget bliver orienteret om nye flygtninge
inden evt. udflytning.
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Status på:
a Nye tilflyttere?
- Lille hus over for Missionshus (Tidligere Ulrik Rasmussen)
- Ny tilflyttere til Plejehjemmet.

Alle

1

- ”Helms” hus på Stationsvej ser ud til at være solgt.
- Bredsten Landevej: Der er flyttet en nogle polakker ind på
minkfarmen, Bredsten Ldv.
- Polakker i byen på hjørnegrund Blåhøjvej/Amtsvejen: Vi ved ikke
helt om de bor fast. Men nogle af dem har nu fået danske
nummerplader på bilerne.
- Blåbjergvej (Erna Jensens ejendom)
- Fru Utofts gl. hus på Åbrinken – Kasper.
Andre:
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i november.

Helle Schmidt

Gruppen har været rundt, lige op til byfesten.
Kasper Linde, Åbrinken (Utofts hus), har vist ikke fået besøg.
Polakker (forskellige huse): Det er ikke faste beboere i byen, da de
tilsyneladende flytter hver 3. md.
Polakker på Midtgårdvej virker dog ret stationære, så de skal måske
have et besøg.
Kenneth Rahbek flytter ind i Johanne Rahbeks hus på Åbrinken.
Hvem er flyttet ind i den gamle skolebygning ude ved Tage S.?
Gyvelvænget 12, solgt til Karin og Ole Østergaard.
Søvangvej (svinget) - Nyt hus bygges. Ejere bor der nu i
campingvogn.
Tilflyttere til Vilhelmsmindevej / Tidl. Oluf Jensens ejendom)
Notits i INFO: Opfordrer fremover i hvert nummer folk til at give
lyd, når de får nye naboer mv.
b Nye erhverv i byen?
Intet nyt

Alle

c Nye nybyggere?
Intet nyt

Alle

d Status - Sti-Sdr. Omme.
1. Status kommunal sti.
2. Bestyrelsessammensætning for Sti-Lauget.
Bøje Pedersen - Omme Landevej 41
Verner Rahbek Pedersen - Omme Landevej 46
Kim Hansen - Blåbjergvej 11
Per Møller Nielsen - Blåbjergvej 20
Søren Elnegaard - Omme Landevej 39
3. Status opstart.
Johan orienterer om,at der er lavet bestyrelse for Omme Landevej

Søren Elnegaard
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Stilaug.
(Se også under punkt 14)
e Sti - Slåenvej og MONI.
- Der er lavet sti fra Kirkehusvej til Slåenvej (Er godt placeret, men
vist ikke efter lodsejers ønske)
- Der er lavet sti fra Slåenvej over til Moni.
For at forhindre gennemkørsel med bil, skal der laves en pæl eller
andet, der kan stoppe kørslen.
Samtidig kan nævnes for Kommunen, om de har spurgt lodsejer om
sti føring. Johan kontakter Teknisk i den anledning.

Holger, Johan
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Orientering om LAG Billund - Vejen.
- Videreførsel af turismeprojektet
- Sti til Sdr.Omme: Vi kan få problemer med penge til stien. Man må
gerne søge, men det kan godt være der ikke bliver så meget at hente.

Robert T
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Orientering fra Landdistriktsrådet.
1. Landdistriktspolitikken vedtaget.
2. BLDR ny funktion med udtalelsesret på projekter.
3. Hjemmesiden står for revision.

Johan Andersen
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Hvordan byder vi fremover nye tilflyttere velkommen til Filskov?
1. Sikring af henvendelse til Helle Schmidt.
2. Udkast af velkomstfolder - Mette sender ud ned nye sidste rettelser.
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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

Mette Østergaard

Johan Andersen
Holger Villumsen

4. Status fra Turismestyregruppen. Behandles i efteråret.
1. Der er kommet nogle nye øjne og input
Der er 20.000 kr. i ”Rundtur for Filskov” - kommer retur fra
Landdistriktsrådet. Herved kan vi gøre julebelysning færdig, samt se på
flagstænger.
2. Verner S. fortæller, at der er kommet lidt indvendinger mod skilte
skoven ved byens indkørsler. Især på Blåhøjvej.
Vi skal undersøge om skiltet kan flyttes over på den anden side. Filskov
Friskoles bestyrelse tager beslutning om evt. flytning på best.mødet d.
24. august.
3. Revision af internetsiden foretages fortløbende af Holger Villumsen.

3

9

Forslag fra hjertestiudvalget til behandling.
Hanne Egebjerg
1. Silhouetter på stien
Hanne præsenterede silhuetter og folder omkring dette. I Sdr. Omme
er projektet startet. Her gror de let til, så det skal vi være mere OBS
på i Filskov.
De bliver sat op her efter sommerferien, 15 stk. - men vi har
mulighed for at flytte dem, hvis det ønskes. Filskov har ingen
udgifter til projektet. Sdr. Omme har erfaring for, at især
bedsteforældre tager deres børn med ud for at ”finde” dyrene.
”Nytteindsatsen i Billund Kommune” står for at sætte det op. Det
gøres evt. i samarbejde med børnehaven.
2. Hundelorte i byen.
- Er det kun i den østlige del af byen det er galt?
Vi sætter en notits i den næste INFO, at folk skal huske at rydde op
efter deres hunde - Mette
Husk at have frimodighed til at irettesætte hundeluftere der kan have
et problem med dette.
3. Skraldespande - På stier og ved bænke.
-Ville kommunen evt. tømme ekstra skraldespande? Robert
undersøge om der er en mulighed.
En ny ting:
Løsgående hunde i Ove Jensens (fra Vejle) skov. Der opfordres
derfor i INFO til at folk holder deres hunde i snor. Han har ellers
ikke noget imod at folk går der, når folk følger stien.
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Kontaktudvalget.
Johan Andersen
1. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra nov. –
2014 vedr. priser. Udsættes da der endnu ikke er kommet penge fra
turismeprojektet.
Johan Andersen
2. Julebelysning – status.- afventer penge fra turismeprojektet.
3. Udskiftning af gamle lysmaster: Gøres sammen med andet
anlægsarbejde på Stationsvej. Sker sikkert i løbet af det næste
halve år.
Niels Erik snakker med Lars og følger op på julebelysningen.
4. Økonomien i Kontaktudvalget - Se tidligere punkt.
5. Status på til Omme Å-projektet.
- Drøftelser med lodsejere er i gang.
- Der afholdes nok et borgermøde i september om projektet.
- Robert fortæller om Sdr. Omme arbejdet - en evt. sti ved åen skal
kunne holde til at blive oversvømmet, eller skal trækkes langt væk
fra åen.

4
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Frivillighedsprojektet/ Stier i Filskov – spiloplæg fra Billund
Kommune.
- udskydes

Johan, Brian,
Sikke
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Mette Ø.
INFO.
- Sikre at de der deler INFO ud på landet, kommer langt nok ud. Verner
S. har indtryk af at de ikke kommer langt nok ud på f.eks. Filskovvej
mv. Mette sætter STOP adresse på ruterne.
Vi øger oplæget lidt, 20 stk. Oplæget er nu oppe på 570 stk.
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Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov.
Se ref. fra nov. – 2014.
- Udsættes.
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Orientering fra foreningerne - fremadrettet

Johan Andersen
Alle

a Antenneforeningen.
- Der var egentlig tænkt en infoaften med Yousee, men de brændte os
af…. Men der bliver nok fundet en anden dag.
b FDF.
c Filskov Energiselskab.
Lavsæson, så der er ikke så meget.
- Birgit fortæller om oplevelse med den nye måler, der tilsyneladende
ikke funger. Varmeværket har nu sendt den gamle varmemåler til
kontrol…… afventer stadig.
Niels Erik tager den nedskrevne problembeskrivelse med.
d Filskov Friplejehjem.
- Alle boliger er besat.
- Tilpasning af personalet nødvendig.
- Åbent hus
e Filskov Friplejehjems Venner.
- Udflugter har foregået hele sommeren.
-Frivilligdag d. 25. sep.
f Filskov Friskole og Børnehave.
- Første skoledag d. 9. august med 126 elever.
- Ny bus indviet.
- Multibane indviet.
- Loppemarked i Grindsted (Det gamle Breinholt) d. 26. sep.
- 127 børn er startet. Ca. 36 i børnehave.
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g Filskovs Fremtid.
h Filskov IF.
i Filskov Vandværk.
- Intet nyt.
j Indre Mission.
k Jagtforeningen.
- Fiskekonkurrence for alle
- 23/9 Udflugt til Klelund plantage for alle.
- Sammen med FDF: Jørgen Skouboe Møller fra ”Nak & Æd” i FDF
d. 9/9
l Lokalhistorisk Arkiv.
-20/8 Udflugt kl. 14:00, 4 pladser tilbage. Fahl kro. Samkørsel
m Menighedsrådet.
n Pensionistforeningen.
- Udflugt d. 18/8
o Stiudvalget.
Ommelandevej Stilaug:
Bliver nu fast medlem af Kontaktudvalget, da det nu går i system, og
er blevet en ”rigtig” forening.
Søren orienterer:
- Træfældning er i gang.
- Kommunen lavet stiforberedelser til og med svinget ved Ulla og
Bøje.
- 3-4 md. tager opgaven ca.
- Forhandlingen er nu færdig.
- Den sidste del af stien, ud til Simmelvej - Mosehullet ved Ulla og
Bøje skal der laves bro hen over; Fængslet er blevet spurgt om at lave
broen, men de har sagt nej. Anden løsning findes. Budget: Anslået 1.2
mil. kr. for vores egen del.
p Viadukthallen.
- Vinteraktiviteter starter slut august.
- P-plads skal gerne laves sammen med Kommunen inden den mørke
tid. Robert og Johan har skrevet brev til Teknisk udvalg. Johan har
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korresponderet med en Vagn Pedersen.
- ”Stafet for livet” d. 5. – 6. sep.
- Mandag formiddag udlejes hallen til Grindsted Privat skole.
- Hjertestarter har været udsat for hærværk. En omkostning på 15-16
tusinde for ny kasse.
q Viadukthallens Venner.
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Hvad sker der politisk?
- Robert orienterer

Robert Terkelsen
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Næste møde tirsdag d. 10. nov. - 2015, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Menighedsrådet
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Dagsordensforslag til næste møde:
• Ledelse af frivillige.

Alle
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Evt.
- Ingen

Alle

Johan har et ”spil” med, der kommer fra Kommunen, Teknisk
forvaltning (Peter Borgen).
”Brættet” er et luftfoto af byen.
Der er tre tema’er:
Transport
Udflugt
Motion
Ideer skrives bag på ”brættet”
Ideerne tages med til WS d. 25. august i Viadukthallen.

Johan

Ref.
Mikael Lind
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