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Kontaktudvalgsmøde. 

 

Tid: Tirsdag d. 9. februar, 2016, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole, 

Personalerummet. 

Kaffe og brød: Omme Landevej Stilaug 

Fraværende m. afbud Filskov Idrætsforening, Lene Carstens 

Filskov Menighedsråd, Jørn Jensen 

Hjertesti, Hanne Egebjerg 

Fraværende uden afbud:  

Særligt indbudte:  

Referent: Mikael Lind 

 

 

Referat 
 

1 Godkendelse af referatet fra det sidste møde. 

-Godkendt 

Alle 

2 Generalforsamling iflg. vedtægterne. 

1. Valg af dirigent: Verner Søvang 

2. Beretning:  

Mange projekter håndteret 

Start af Sti mod Sdr. Omme udført af Kommunen. Eget sti-lav i 

fuld gang. 

Filskov folder færdiggjort og Arbejdsgruppe for tilflyttere er i 

gang. 

Rundtur i Filskov folder færdiggjort. 

Jernbane udsigten blev genetableret ved åen Træer fældet. 

Sti projekt i samarbejde med kommunen påbegyndt. 

Arrangerement for tilflyttede flygtninge. 

Ny landdistriks politik i gang. 

Der er kommet "dyr" ved stien (Silueter) 

Jule belysning skulle rep. 

Dialog om frivilighed her i udvalget 

Rep. af Omme å projekt. 

Vi havde gavn af penge fra Borger foreningen der blev nedlagt - 

Gik til jule belysningen. 

Der er brug for det arbejde der gøres i dette udvalg her lokalt! 

Det er en rigtig god konstellation med den måde Kontaktudvalget 

er organiseret. 

Spørgsmål og kommentarer: 

Johan Andersen 
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- Ingen umiddelbart. 

3. Revideret regnskab 

Ved Regnskabsfører Åse Jensen. 

Spørgsmål / kommentarer: 

- Det er vigtigt at der sendes kvittering / bon med tilbage til 

regnskabet når der købes noget. 

- Hvorfor gebyr den 30/12: Åse spørger bank om det er rimeligt. 

 

4. Budget 2017 

 

Kommentarer:  

- Budget mangler elomkostninger til julebelysning. 

- F.eks. i Grindsted er det handelsstandsforeningen der betaler. 

- Må varmeværket sponsorere strøm til julebelysningen? Johan 

undersøger. 

- Kan man finde flere annoncører? 

- Kan friskolen og evt. andre, betale for at informere i INFO - 

Holger mener at det vil kunne gøres inden for forsynings 

selskabernes vedtægter. 

- Kan man lave "Medlemskab" indtægter ved salg af 

medlemskort. Kræver noget arbejde for at komme rundt i byen. 

- Kan man trykke lidt færre INFO - lidt drøftelse af dette, men 

ikke nemt. Friskolen vil gerne have så de kan sende INFO med 

hjem til folk uden for sognet. 

 

1. For at undersøge muligheden for at få flere indtægter til 

Kontaktudvalgets virke, blev det besluttet at Forsynings 

selskaberne (og andre med penge på kistebunden ), kan 

undersøg om man må betale for at lave information i INFO. 

Herved kunne indtægterne øges. 

2. SIDSTE NYT: Forslag fra Viadukthallen om at hver forening 

betaler et fast årligt beløb til Kontaktudvalget. 

3. Tilføjelse: Beløbet kunne være afhængig af medlemstal og 

være f.eks. 2000 kr. for større foreninger og mindre for de helt 

små, med ikke så mange medlemmer. 

Også mulighed for en kombination af ovenstående forslag, da 

nogle foreninger evt. kunne have behov for forslag 1 p.g.a. 

vedtægter. 

 

5. Indkomne forslag 

 - Ingen 

 

6.  Valg 

Formand: Genvalg til Johan Andersen 

Regnskabsfører: Åse Jensen tager mod genvalg. 
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7. Valg af billagskontrollanter. 

Andreas Andersen og Sonja Laustsen tager mod genvalg. 

 

8. Evt. 

-Helle Schmidt foreslår: Information fra foreninger - Kan man få 

info fra foreninger med på skærm ved købmanden - skal fremgå 

af forside, så det falder i øjne med det samme?  

Det kan dog være svært at få lov at bestemme hvad der er vises, 

kontrolleres af "Visit Billund". Den henvender sig til turister mere 

end lokal befolkning. 

Det vil nok være bedst at lave noget andet på hjemmesiden eller 

lave en Facebook profil, så folk får information dér, når der sker 

ændringer. 

 

3 Orientering fra formanden: 

1. Orientering fra mødet i dec.- 2015 m. konstitueret 

landdistriktskonsulent, Malene Winther. 

2. Orientering om p-pladsen ved Viadukthallen. 

- Hovedbudskabet er fra Malene Brandt Winther, at det skal være 

nemmere at samarbejde med Billund kommune. 

Mødet bliver gentaget hvert efterår. 

- Om P pladsen: Robert har presset lidt på og processen fortsætter hos 

kommunen. 

Johan blev kontaktet lidt før jul, da kommunens folk skulle ud for at 

bese p-pladsen  

SIDSTE: Projektet påbegyndt torsdag i uge 6. 

 

Johan Andersen 

4 Tilbagemelding fra mødet d. 25. aug.-2015  i hallen, 

sundhedsprojekt 

1. Tilbagemelding fra arkitekten 

2. Færdiggørelse så der kan søges fonde. 

- 30 - 40 mennesker til Workshop i hallen, hvor grundlaget for projektet 

er blevet diskuteret og sat op. 

- Der er nu udarbejdet et projekt prospekt, for at man kan begynde at 

søge fonde mv. Prospektet blev sendt rundt til orientering. Dokumentet 

er blevet review'et og der kommer en rettet version snart. 

Vi gennemgik oplægget kort. 

- Historien er: Kommunen havde udset sig Filskov som pilotprojekt på 

et sundhedsfremmende projekt. Lea Kromann Gallop fra Billund 

kommune er koordinator for dette. 

- På mødet i maj vil vi igen bruge tid på at gennemgå det fulde projekt. 

Johan Andersen 

5 Status flygtninge, Filskov. 

- Hafes er flyttet 
Johan Andersen 
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- Ismael afventer familiesammenføring med kone og barn, men aktuelt 

er det farligt for dem at komme ud fra området de bor i. 

 a Nye tilflyttere? 

Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og 

folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i maj-2016. 

Hvem består gruppen aktuelt af? Skal på maillisten, så der blive 

besøgt nye tilflyttere.  

Stationsvej 10, Ditte Sølund Kristensen. 

- Gruppen er: Robert, Mette, Klaus Junge, Helle 

- Kurv, pjece og gavekort for Revy og Brunch (sponseret af Kro). 

- Prøver at inddrage de nye hvis man lige kan se, der er noget de har 

interesse for (Dommer ved Lalandia cup mv.) 

- Det kan være svært at kende grænsen for, hvornår man skal ud og 

byde velkommen - f.eks. ved unge der flytter tilbage til byen osv. 

Men gruppen prøver at finde en god balance. 

- Kontaktudvalget skal endelig melde ind, når der kommer nye til 

byen. Det kan måske igen skrives en opfordring i INFO om, at vi 

gerne vil vide det. 

- Nye: 

 Stationsvej 14 (spanioler) 

 Kenneth Rahbæk og Ditte Meldgaard 

 Lille Hjortlundvej er der flyttet kvinde ind i stuehuset. Har 2 

børn i skole(1.klasse) 

 Kasper Petersen, Åbrinken har boet der længe, men er måske 

ikke besøgt (Helle mener det er ok nu). 

 Ole og Karin Østergaard, Gyvelvænget 12. 

 Gyvelvænget 1 - Henning og Ida Horsted, flytter fra deres hus 

på Mosegårdsvej, hvor vi skal være opmærksom på, hvem der 

kommer. 

 Åse og Hans flytter på Amtsvejen ved gl. Sparekasse. Hvem 

flytter ind i deres gl. hus? 

Alle 

 

Helle Schmidt 

 b Nye erhverv i byen?  

- nej 

Alle 

 c Nye nybyggere? 

- nej 

Alle 

 d Orientering Omme Å-projektet. 

1. Ved at lave stiføring. Delte meninger. 

2. Lodsejermøde d. 17. nov.  

3. - 

- Stiførings møde gennemført med lodsejere i november. Udveksling 

af ideer mv. Godt møde med både indvendinger og anvisninger på 

mulige stiforløb. 

- Gruppen fortsætter med inspirationssøgning mv. (Kongeåen, 

projektet ved Langelund) 

Johan 
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-  

6 Orientering om LAG Billund - Vejen.    

- Møde i denne måned. Mange ansøgninger.  

- Generalforsamling i marts. 

- Der var egentlig mulighed for at blive skilt fra Vejen igen, men der er      

  ikke stemning for det i udvalget. 

Robert T 

7 Orientering fra Landdistriktsrådet. 

- Synlighed af rådet bliver diskuteret (Nyhedsbreve mv.) 

- Nedlæggelse af buslinjer har været diskuteret. Filskov er også ramt 

pga. Give bus nedlægges. Er et problem, især for Campusskolerne i 

Grindsted. 

Johan Andersen 

8 Opsamling på turismeprojekt. 

1. Endnu uklart hvornår rapporten ligger klar. 
2. Rundtur i Filskov. 

- Rapporten er stadig ikke færdig pga. langtidssygdom, men den 

kommer snart. 

SIDSTE: Rapporten færdig i uge 7. 

- Vi får nu snart de sidste penge for projektet vedr. Filskov folderen 

"Rundtur i Filskov". 

  

 

Johan Andersen 

 

 

9 Kontaktudvalget. 

1. Stillingtagen til tidspunkt for revision af udviklingsplanen 2008-
2018. 

2. Nedlæggelse af Give-Grindsted-busruten fra sommerferien 2016. 
3. Skal Filskov deltage i arbejdsgruppen om mobilitet sammen med 

Skjoldbjerg-Almstok og Hejnsvig. Mobilitet er et af 
indsatsområderne i den nye Landdistriktspolitik? 

4. Kontaktudvalget har fået et CVR-nummer. 
5. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra nov. – 

2014 vedr. priser. Udsættes da der endnu ikke er kommet penge 
fra turismeprojektet. 

6. Julebelysning. 
1. Forslag om 2017.  
2. Johan vil gerne lave et skriv sammen med Campus Grindsted, for at 
synliggøre de problemer den manglende bus vil give. Vedtaget. 
SIDSTE: Kontaktudvalget har netop modtaget høringssvaret fra 
direktøren i Campus Grindsted. Vi kan umiddelbart tilslutte os dette 
svar.  
3. En af de ting man vil undersøge er, om man kan lave en Flex-bus 
ung, så man kan blive fragtet billigt. 
Det undersøges også, om man kan udvikle en app, der kan hjælpe 
med samkørsel lokalt. Skulle knytte pendlere sammen med unge der 
har brug for kørsel 
Brian (eller en anden fra skolebestyrelsen) og Johan vil gerne være 
med for skolens skyld. 
SIDSTE: Efter møde med konstituereret landdistriktskonsulent, Malene 
Winther laves der nu om på arbejdet i mobilitetsgruppen, da politikerne 

 

Johan Andersen 
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med ansættelse af en ekstern konsulent, har ønsket at speede 
processen. Så uvist hvordan vi bliver repræsenteret. 
4. For at man kan få tilskud mv. 
5. Udsættes til næste møde. Dog vil Verner S: undersøge om tilbuddet 
på flagstængerne stadig holder…. 
6. Niels Erik undersøger julebelysningen for at vurdeer tilstand og 
behov for den sidste investering i forhold til færdiggørelse. 
 

10 INFO. 

Nye annoncører 

- Mette og Verner Søvang ser på mulighederne for nye annoncører. 

Mette Ø. 

11 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov fremover 

Se medsendte bilag vedr. frivillighed.  

Hvilke prioriteringer foretager vi fremover i forhold til frivillighed? 

- Venter til næste møde 

SIDSTE: Se medsendte indbydelse til ildsjæleworkshop vedr emnet d. 

31. marts i Vorbasse.  

Johan Andersen 

 

12 Orientering fra foreningerne - fremadrettet  

 a Antenneforeningen. 

Generalforsamling, kun bestyrelse (håndbold var konkurrent) 

Vil fremtidig opkræve kvartalsmæssigt i stedet for en gang om året - 

det fordeler omkostningen for forbrugeren. 

 

 b FDF. Helle Schmidt orienterer. 

Foredrag, Jørgen Skovgård på besøg, i samarbejde med 

jagtforeningen og hundeklubben. Det var rigtig godt besøgt. 

De andre foredrag, der var arrangeret blev ikke til noget pga. for få 

tilmeldte – måske er Filskov ikke til dette? 

Fastelavnsfest med god tilslutning. 

Fremadrettet program blev nævnt. 

Huset bliver godt brugt. Skole og SFO, børnehave mv. 

Mangler nye børn til FDF. 

Koordinering af rengøring mellem hal, skole og FDF bør gøres for at 

undgå sammenfald af datoer. 

 

 c Filskov Energiselskab 

Det går rigtigt godt. Faktisk slipper vi for at betale varme de næste 

måneder. I alt 6 betalingsfri måneder i 2016. 

Der afregnes med 1 øre mere per KW, hvilket er godt for økonomien. 

 

 d Filskov Friplejehjem.  

Pænt overskud for 2015 (Regnskab ikke endeligt). 

Fuldt hus. 

Der er også planlagt nogle IT-kurser for de ældre, så de kan lære at 

skrive en mail mv. 
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 e Filskov Friplejehjems Venner. 

Program nævnes. F.eks. kommer Ronny og John Skou og spiller. 

 

 f Filskov Friskole og Børnehave. 

Loppemarked afholdt igen. Det har givet rigtigt godt (igen). 

Man har købt Sognegården, men man manlger at generalforsamling 

skal godkende. 

Børnetallet er stigende i forhold til budget. Men fra sommerferien er 

der et fald pga. stor 9. kl. der går ud og få i ny 0. kl. 

Satser på at hente flere børn fra Billund (kørsel mv). 

 

 g Filskovs Fremtid. 

Verner Rahbek står som kontaktperson men det er vist ikke korrekt. 

Undersøges. 

 

 h Filskov IF 

Johan er af Lene Carstens blevet bedt om at informere om at IF yder 

skolen et lån i. f. m. køb af Sognegård, således at det er officielt. 

 

 i Filskov Vandværk. 

Leder efter ny kasserer. 

Finder et nyt sted at holde bestyrelsesmøder, da Kroen er blevet for 

dyr. 

 

 j Indre Mission. 

Intet nyt 

 

 k Jagtforeningen. 

Nyt bestyrelsesmedlem Karsten Rosengreen - Mette sender e-mail 

adresse til Mikael. 

 

 

Mette 

 l Lokalhistorisk Arkiv. 

Vera Styrbro er stoppet som Arkivleder. Ny i bestyrelsen er Verner 

Søvang, som repræsenterer Arkivet i Kontaktudvalget. 

Arkivet køre videre, selv om der egentlig mangler et medlem. 

 

 m Menighedsrådet.  

Afbud. 

 

 n Pensionistforeningen 

2. marts 2016 ekstraordinær generalforsamling. Omhandler 

foreningens fremtid, da der mangler bestyrelsesmedlemmer. 

 

 o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug 

Der søges penge (LAG, Billund kommunes landdistriktspulje mf.) 

Foreløbig budget Blåbjergvej - Simmelvej: 1.2 mil. Kr. Der afventes 

tilbud nr. 2. 

Der skal lægges frivillligt arbejde i det fra de lokale. 

Start tidspunkt afhænger af, hvornår der er penge. 
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 p Viadukthallen. 

En god oplevelse: Der var god tilslutning til Stegt flæsk og 

persillesovs. 

Økonomisk resultat for 2016 er ikke klar. 

Overvejer om man kan få mersalg i cafeteriet. 

 

 q Viadukthallens Venner. Intet.  

13 Hvad sker der politisk? 

Robert orienterede generelt. 

Sygehus i Grindsted er i farezonen. 

Robert Terkelsen 

 

 

 

14 Næste møde tirsdag d. 10. maj - 2016, kl. 19.00 på Friskolen. 

Kaffe og brød: Viadukthallen. 

 

Verner S.  

15 Dagsordensforslag til næste møde: 

 Frivillighed. 

 Sundhedsprojektet. 

Alle 

16 Evt. 
- Johans mobil nr. er ikke med i INFO, hvilket det bør være. Nummeret 

er 21232875. 

- Helle: Meld jer gerne til at hjælpe til Lalandia Cup. Der er brug for en 

masse hænder. 

- Gadelys - vi drøfter, at de har været slukket delvis. Men det er der ikke 

ret meget ide i, når det nu er LED lys. Johan retter henvendelse til den 

ansvarlige ved GEV. 

Alle 
 

 

 

Johan 

   

 


