
Kontaktudvalgsmøde.

Tid: Tirsdag d. 10. november, 2015, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole, 
Personalerummet.

Kaffe og brød: Menighedsrådet

Fraværende m. afbud Brian Nissen (Filskov Friskole og Børnehave); 
Andreas Andersen (Filskov Antenneforening); 
Mette Østergaard(INFO); 
Hanne Egebjerg(Hjertesti)

Fraværende uden afbud: Filskov FDF & FPF

Særligt indbudte: Peter Borgen, Billund Kommune – Kunne ikke komme, se punkt 2

Referent: Mikael Lind

Referat

1 Godkendelse af referatet fra det sidste møde.
Godkendt

Alle

2 Tilbagemelding fra mødet d. 25. aug. i hallen sundhedsprojekt
Hvad gør vi fremover?
Johan orienterer:
Sygdom i afdelingen der skal tage sig af det (Lea). Så det hele bliver 
lidt rykket. Det er grunden til at Peter Borgen ikke kom i aften.

Peter Borgen

2 Orientering fra formanden:
Fiber: Fortove er gravet op. Claus Junge har drøfte med Teknisk udvalg,
om der var økonomi til at få lagt SF-sten frem for asfalt, for at få et 
mere ensartet bybillede.
Fiber: Ikke færdig. 
Der arbejdes med lysmaster mv.
Bosætningskoordinator (Marianne Witte) – spørger om vi kender 
tilflyttere, som kunne fortælle den gode tilflytningshistorie. Vi drøftede 
om der var nogle.

Johan Andersen

3 Status flygtningen, Filskov
Uændret. Men Ismael har fået arbejde hos Tüchsen Byg, Sdr. Omme
Hafes flytter til Grindsted pr. 1. jan. – 2016.

Johan Andersen

4 Status på:

a Nye tilflyttere?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og 
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i november.
Hvem består gruppen aktuelt af?
Helle skal have referatet Det skal sendes af sekretæren.

Alle

Helle Schmidt

Mikael
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Nye der er flyttet ind i lejlighed på Kroen: Emil Lind, Thomas 
Sjølund; Yevheniia Kultenko; Valli (Oplyst af Lene Carstens)
Nye i Arne Melgaards hus….  
Tage Schmidts medarbejder……
Ny i Anna Boelskiftes lejlighed….
Generelt nye i Plejehjemmet….
Kenneth Rabæk

Der kommer nye tilflyttere pr. 1. dec. 2015: 
Stationsvej 10 (Ditte Sølund Kristensen)

b Nye erhverv i byen? 
Der er kommet ny frisør – men hun er bekymret for om forretningen 
kan køre rundt, da hun ikke har så mange kunder. Vi drøfter, om der 
kan hjælpes med noget marketing. Verner prøver at snakke med 
hende om den del.

Ny mikfarm bag ved Mosegårdsvej. En der har været ansat ved John 
Junge.

Alle

Verner S.

c Nye nybyggere?
Claus Junge har solgt den sidste grund bag kroen, hvor der 
forventeligt skal bygges til foråret.

Alle

d Orientering kommunal sti - Slåenvej og MONI.
Johan har skrevet til kommunen ang. dette – men de har ikke svaret 
umiddelbart.
Holger kontaktede Bane Danmark – spurgte om stien var aftalt med 
dem. Det var der så ikke. Teknisk forvaltning går så ind i det.
Stien fra Holger til Moni får en bom, så der ikke kan køre biler.
Desuden syn af de øvrige stiområder. Det handler lidt om grøften ud 
til Moni fra ”Den skæve bane”. Grøften er lavet for at sikre at 
knallerter sætter farten ned. Noget mailkorrespondance mellem 
Holger, teknisk forvaltning og Bane Danmark.
Ang. grøfter, så bør Kontaktudvalget tage kontakt til Teknisk 
forvaltning, for at få grøfterne lavet mere hensigtsmæssigt, så man 
ikke falder i dem.

Holger, Johan

Johan

e Orientering Omme Å-projektet.
Arbejdsgruppe under lokalrådene. Har inviteret til lodsejermøde d. 
17. nov 2015 på Filskov Kro. Vil gerne have forløb helt ud til 
Tingvejen med. Regner med at man skal kunne gå på sydsiden af åen.
Nogle steder går man på vejen.

Johan

f Orientering om den kommunale del af Omme Ldv. – stien.
Kommunen asfalterer fortove og regner med at være færdig til jul. 
Men der kan komme yderligere anlægsarbejder i foråret. Drejer sig 
om flytning af vejbump, byskilt, gadelys mv. mod vest, så det bliver 
sikkert at komme over fra Fiskerivej.
Vi skal finde midler til at få resten af stien lavet. Her søges både LAG

Søren
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og Landdistriktsrådet og andre fonde.

5 Orientering om LAG Billund - Vejen.
Man vil gerne hive så mange LAG midler til Billund som muligt. Men 
der er ikke for mange ansøgninger og projekter. 
Igen muligt at danne egen kommune-LAG iflg. notat fra ministeren.

Robert T

6 Orientering fra Landdistriktsrådet.
1. Aftale om møde med landdistriktskonsulenten. Datoforslag.
2. BLDR ny funktion med anbefaling af projekter.
Gennemsyn og anbefaling af projekter har der været arbejdet med.
Landdistrikts konsulenten vil gerne rundt i lokalsamfundet – 
spørgsmålet er, om hele Kontaktudvalget skal være med? Det er der en 
del i udvalget der syntes.
Der skal således findes en dato inden for den nærmeste fremtid. Kan 
forventelig gøres efter arbejdstid eller aften. 
Dato forslag: 24/11; 30/11; 1/12; 7/12; 8/12.
Johan melder tilbage om hvilken dato det bliver, og så kan man melde 
til.

Johan Andersen

8 Opsamling på turismeprojekt.
Tilbagemelding fra Branding-gruppen:

1. Status refusion Billund Kommune
Der kommer snart de sidste penge tilbage som vi mangler. Det drejer sig
om 19.000 – 20.000 kr. Det kunne frigive penge til at lave 
julebelysningen færdig.
Evaluerings rapport – skrives af Johan.
Ang. genoptryk af foldere: Projektet betaler dem. Der laves 800 stk. til 
ca. 2.000 kr.

 

Johan Andersen

9 Status på ”Dyreskoven”.
Hundelorte i byen.

Der blev lavet et notits i INFO – håber det hjælper.
Skraldespande.

Kommunen hjælper ikke med etablering af disse, kunne Robert 
meddele.
Johan fortæller fra Hanne: Erfaringer fra andre hjertestier er, at det kan 
give mere affaldssvineri, når der er skraldespande – lyder mærkeligt, 
men det er erfaringen. Så der arbejdes ikke mere med det.

Hanne Egebjerg
Robert Terkelsen

10 Kontaktudvalget.
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.
Julebelysningen skal først være færdig, inden der kan sættes penge
af til dette projekt, så det udskydes.

2. Julebelysning
Sikke informere: Nogle LED-kæder defekte og sendt til rep. hos 
Kaj. Vi skal forvente, at der vil være noget vedligehold af disse 

Johan Andersen

Sikke Adelsbøll
Johan
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hvert år.
Færdiggørelse af kontakter i nogle lygtepæle mangler.
Igangværende udskiftning af lysmaster, er et problem ift. 
opsætning af julepynt. Sikke har prøvet at undersøge, om man kan 
gøre noget. Kaj informerer, at de er først færdig d. 16/12
Vi sætter ikke op i de master der er under udskiftning i december.

Sikke og Lars koordinere med Jørn og Verner omkring opsætning 
og nedtagning.

Kan vi pynte byen lidt med et juletræ i Anlægget, nu der kommer 
til at mangle julebelysning i masterne? 
Sikke prøver at snakke med Kaj om lys mv.

Lene Carstens fortæller: Juletræ hos købmanden. Peter havde 
kontaktet Idrætsforeningen om de kunne arrangere noget – men 
der var tale om at spejderne tager sig af det. Johan undersøger.

3. Aktuelt om økonomien i Kontaktudvalget.
Åse sender status ud før jul.

Sikke

Sikke

Johan

Åse

12 INFO.
Der skal gerne nogle nye annoncører i INFO, også for at styrke 
indtægterne.
Frisør: Enighed om at hun skal have en gratis annonce første gang.
Andre ideer: Mekaniker midt i byen. Vesti auto er vist heller ikke med.
Verner prøver at lave en suppleringsliste

Mette Ø.

Verner S.

13 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov fremover
Se medsendte bilag vedr. frivillighed. 
Der er lavet noter i bilaget, som sendes med referatet rundt.
Drøftelsen blev besluttet lavet i hele Kontaktudvalget på en gang, i 
stedet for i grupper som foreslået. Det virkede fint.
Johan vil følge op og lave et skriv ud fra noterne.

Johan Andersen

Johan

14 Orientering fra foreningerne - fremadrettet

a Antenneforeningen.
- Ikke fremmødt

b FDF.
- Ikke fremmødt

c Filskov Energiselskab
Generalforsamling: Finn Fisker er nu bestyrelsesmedlem.
Ny lastbil. Den gamle er solgt til Blåhøj.
Nye rådnetanke planlægges, så der kan være længere ”ligge”- tid og 

dermed får man mere gas til strømproduktion.
42. billigste fjernvarmeværk i Danmark. Prisen er reduceret med 

35,5% inden for de sidste par år.
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d Filskov Friplejehjem.  
Har en del meget plejekrævende beboere.
Tilfredse medarbejdere.
5 år tilbage af den nuværende tilskudsmodel – herefter vil 
tilskudsberegningen skulle genberegnes ud fra det kommunale 
niveau.
Der ser ud til at blive overskud igen i år.
Venteliste 5-8 personer. 

e Filskov Friplejehjems Venner.
En del aktiviteter planlagt.
Herunder sangaften med Johan og John.
Lasse og Mathilde kommer i dec. – Facebook gav kontakt

f Filskov Friskole og Børnehave.
Loppemarked gav overskud på 135.000 kr.
Adventsfest; Termins prøver; Åben Friskole – gav flere kontakter.
Ny hjemmeside på vej.

g Filskovs Fremtid.
Leder efter nogle projekter, som man kan være med til at støtte med 
billige lån mv.
Er med i Fodboldgolfprojektet ved Kro’en.
Forslag: Lav indslag til INFO om aktiviteterne.
Spørgsmål: Hvad med nye bygninger? – Ideer modtages gerne.

h Filskov IF
Jubilæum planlægges. Lokal historisk Arkiv laver noget hertil.
Lalandia Cup planlægning er i gang.
Ikke så mange hold i idrætsforeningen i år. Men udvidet samarbejde 
med Sdr.Omme. Samarbejdet med Langelund er forsøgt, men ikke 
rigtig lykkes.

i Filskov Vandværk.
Ikke noget at berette ud over det, der er skrevet i INFO

j Indre Mission.
Ikke notet specielt at berette.

k Jagtforeningen.
Udflugt til Klelund plantage.
Kommende generalforsamling.

l Lokalhistorisk Arkiv.
Er ved at lave nyt program.
Hjælpe idrætsforening op mod jubilæum.

m Menighedsrådet. 
Filmaften afholdt med god delgelse. 
Julekoncert arrangeret i dec.
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n Pensionistforeningen
Juletur
Lucia

o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug
- Se tidligere selvstændigt punkt, hvor Søren orienterede

p Viadukthallen. 
Fællesspisnings arrangement afholdt.
Skærm i hall der fortæller om hallens arrangementer. Bliver nu 
udvidet med sponsor billeder.
Fælles bookningssystem i kommunens haller på vej.
Teknisk forvaltning vil ikke samarbejde om forbedring af 
adgangsforhold fra P-plads. Verner går nu til avisen - snart….
Sidste: Teknisk har kontaktet Kontaktudvalget, som forventer svar 
inden længe.

q Viadukthallens Venner.
Hviler
- Der er penge at gøre med – kan man mon få nogle unge til at tage 

initiativer mv.?

15 Hvad sker der politisk?
De fortove der er gravet op lige nu, vil blive belagt med nyt asfalt i 
foråret.
Generel orientering.

Robert Terkelsen

16 Næste møde tirsdag d. 9. feb.- 2016, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Omme Landevej Stilaug

Søren Elnegaard

17 Dagsordensforslag til næste møde:
- ingen

Alle

18 Evt.
- Ingen

Alle

 

Venlig hilsen
Johan Andersen
Formand
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