Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 10. maj, 2016, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Viadukthallen

Fraværende m. afbud

Niels Erik Adelsbøll, Filskov Energiselskab;
Brian Nissen, Filskov Friskole & Børnehave
Robert Terkelsen, Byrådsmedlem

Fraværende uden afbud: Søren Nielsen, Filskov FDF & FPF
Carsten Rosengreen, Filskov Jagtforening
Verner Rahbek, Filskovs Fremtid Aps
Hanne Egebjerg, Hjertesti
Særligt indbudte:

Claus Junge;
Stine Bigum Pedersen, World Perfect; Niels Snoholm, Billund
Kommune

Referent:

Mikael Lind

Referat
1

Godkendelse af referatet fra det sidste møde.

Alle

Kommentarer: Ingen - dermed godkendt.
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Etablering af genbrugsplads i Filskov.
Ved Stine Bigum Pedersen, Niels Snoholm

Johan Andersen

1. Indlæg ved virksomheden World Perfect, Århus
2. Borgerinddragelse Borgermøde i juni 2016 ved antropolog, Stine
Bigum.
3. Billund Kommune Søren Andersen, affaldskonsulent.
Nylig godkendt ressourceplan hvor der skal laves genbrugsstation i
Filskov, Stenderup, Krogager og Vorbasse. Penge til driften.
4. Borgerinddragelse inden sommerferien. Derefter konceptudvikling.
Anlægsfase indtil foråret 2017. Testfase m. justering.
5. Placering forslået ved Vesti Auto.
6. Kig evt. på hjemmesiden: Reebox.dk
Ovenstående punkter blev gennemgået af Stine og Niels.
Spørgsmål blev kommenteret og besvaret.
Pladsen kan bruges til videnscenter for skolens børn. Kommunen vil gerne
give viden til børn om det vigtige i affaldssortering og genbrugstanken.
Især et aspekt blev drøftet: Kan man samle genbrugspladsen med andre
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firmaer der lever af affald. Klaus Junge har kendskab til firmaer, der lever af at
sortere tagpap og kunstgræs - sådanne firmaer kunne evt. lægges sammen med
en genbrugsplads. Herved får man arbejdspladser til byen.
Kommunen vil gerne inddrage borgerne i placering og andre ideer. Derfor
planlægges en workshop.
Vi besluttede d. 9/6 kl. 19:00.
Hallen er måske ledig - mødelokalet skal bookes, hvilket kommunen skal
gøre. Johan sender kontakt oplysninger.
Stine præsenterede teksten til en indbydelse som vi fandt ok. Dog skal der
laves et bedre layout med billede, hvilket Stine er klar over.
Johan
Vi har mulighed for at kontakte Stine hvis vi har yderligere spørgsmål:
e-mail: stine@worldperfect.dk
Telefon: 28 44 16 60.
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Nye boliger/aktiviteter i Filskov.
1. Orientering fra Claus Junge
2. Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
3. Andet.
4. Orientering om henvendelse om oprettelse af bosted for yngre
handicappede.

Claus Junge

Johan Andersen

Vi skal have flere huse til salg, så der kan ske en fornyelse i Filskov og flere
børnefamilier for skolen.
Hvorfor bliver der ikke bygget: Måske er området bag kirken for kedelig og
for langt væk. Vi skal have nogle bedre grunde.
Forbedringer af kirkegrunde:
Sørg for at der er adgang til mosen (Genetablering af markvej)
Få plantet nogle træer mv. på og mellem grundene.
Holde grunde klippet (Med brakpudser)
Lidt udvikling vil kunne skabe en "First mover" - så folk kan se det gode
ved området.
Kan Filskov Fremtid være med i et projekt?
Klaus taler med Filskov Fremtid om mulighederne vi har drøftet.
Klaus er tovholder på at få noget startet op - vi hører nærmere.
Kan man udpege et nyt område for byggemodning? Evt. ned til å eller
mergelgravsområdet.
Klaus nævner også muligheder for at bruge anlægget bedre med større sø og
boliger.
Der er kommet et par grunde ved skolens svømmebassin.
Klaus har desuden købt Åbrinkens dobbeltgrund - her tænker Klaus nogle
bygge aktiviteter.
Bosted: Johan fortæller at der har været en opfordring til at Filskov får lavet et
bosted for yngre handikappede. Kan give ny bygning og flere arbejdspladser.
Vi synes nok at det er en kommunal opgave, så vi gør ikke yderligere.
Ide til Filskov Fremtid: Samarbejde med Blåhøj, Langelund og Givskud
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Orientering fra formanden:
1. Aktuelt meget pres på fra kommunen vedr. etablering af nye
projekter etc. BLDR tager sig af koordinationen.
2. Der arbejdes nu med Mobilitet i Billund Kommune via
konsulent Mona Hvid.

Johan Andersen

1. Kommunen presser på for frivillighed og andre projekter. Johan har nævnt
for kommunen at frivillighed er en begrænset resurse, så ting tager tid og skal
have tid.
2. Projekt ”Ung Landsbylift” handler om hvordan unge kan komme rundt i
kommunen i fremtiden. Der høres mere om dette i august.
3. Kontaktudvalget bør være med til koordinering af Viaduktfesten - Der skal
tænkes på, hvordan vi også får byfest i fremtiden. Dette kommer på dagsorden
næste gangs.
4. Idrætsforening: Vil gerne samarbejde om foredrag omhandlende ADHD.
FDF overvejer og melder tilbage til Friskolen snarest.
5. Johan og Landdistriksrådet har opfordret kommunen til at der kan komme et
større rådighedsbeløb til lokalråd. Lige nu er der 10.000 kr. mod ansøgt 20.000
kr.
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Gennemgang af Sundhedsprojekt for Filskov.
1. Se vedhæftede bilag med det færdige projekt.
2. Kommentarer.

Johan Andersen

Johan ved at fondsansøgninger er sendt ud, sammen med folderen.
Vi afventer tilbagemeldingerne fra kommunen.
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Status flygtninge, Filskov.

Johan Andersen

Flygtningen familie, status:
Deres dreng er startet i børnehave. De snakker om større hus. Ismail er ved at
tage kørekort og har fast arbejde i Billund.

a Nye tilflyttere?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i august 2016.

Alle
Helle Schmidt

Tilflyttere tidligere nævnt her i referatet: Besøg har været udført og/eller
planlagt.
Nye der nævnes:
 Ny indflytter på Hedagervej ved Jens Madsen og Bente
 Åbrinken 28 er solgt.
 Amtsvejen 29.
 Vera i Hans og Åses hus ved Filskov Trådindustris gl. bygninger.
 Midtgårdsvej 44 (Alene mand)
 Ny i Bredsten Landevej (Første efter fiskesø venster hånd) - Gitte
Taysens gamle
 Karsten Ernst er flyttet - ny d. 1/6
 Peter Christiansen og kone i Horsteds tidligere ejendom på
Mosegårdsvej.
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b Nye erhverv i byen?

Alle

Tømrer på Vildkjærvej.

c Nye nybyggere?

Alle

d Orientering Omme Å-projektet.

Johan

Intet nyt siden sidste.
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Orientering fra LAG Billund - Vejen.

Robert T

Robert nåede ikke frem til mødet.
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Orientering fra Landdistriktsrådet.
1. Der arbejdes med mobilitet. BLDR har støttet et opstartsmøde i
Billund Kommune d. 12. maj på alle lokalråds vegne ang.
projekt ”Ung Landsbylift”. Årsmødet i Vorbasse handlede om
mobilitet.
2. Nyhedsbreve kommer nu ud med jævne mellemrum. Næste
gang inden sommerferien.
3. D. 20. juni skal BLDR og lokalrådene til TEMA-møde med
økonomiudvalget i Billund Kommune. Temaet er: Mobilitet i
landdistrikterne og samlet stiplan for hele Billund Kommune.
4. 2 ildsjæleværksteder om ledelse af frivillige og fundraising.
5. BLDR har sendt ansøgning om en fordobling af tilskuddet fra
Billlund Kommune til lokalrådene – 20.000 kr.
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Opsamling på turismeprojekt.
1. Rapporten er nu klar. Projektet endnu ikke helt afsluttet
økonomisk.
2. Rundtur i Filskov afsluttet. Tilskud modtaget.
3. Afventer udspil fra BLDR efter d. 25. maj.
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Kontaktudvalget.
Orientering og vedtagelse vedr. det fremtidige økonomiske
grundlag for Kontaktudvalget.
1. Præsentation af mulige økonomiske modeller.
2. Uddrag af ref. fra sidste møde.
a. For at undersøge muligheden for at få flere indtægter til
Kontaktudvalgets virke, blev det besluttet at forsynings
selskaberne og andre foreninger, kan undersøg om man
må betale for at få information i INFO. Herved kunne
indtægterne øges.
b. SIDSTE NYT: Forslag fra Viadukthallen om at hver
forening betaler et fast årligt beløb til Kontaktudvalget.
c. 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.

Johan Andersen

Johan Andersen

Verner Søvang

Sigge-Johan
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3.
4.

5.

6.

d. Også mulighed for en kombination af ovenstående
forslag, da nogle foreninger evt. kunne have behov for
forslag 1 p.g.a. vedtægter.
Vedtagelse.
Beskrivelse af modellerne til brug i foreningerne laves af
Verner Søvang, Holger Villumsen og Johan Andersen til
mødet i august.
Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra
nov. – 2014 vedr. priser.
Udsættes indtil vi kender økonomien i august.
Julebelysning – betaling af el. Filskov

Punkt 4: Bordet rundt:
Stemningen er generelt, at man godt kan bidrage, især hvis det er noget man
"får noget for", i dette tilfælde informationer i INFO.
Beløbet skal dog være justeret ift. foreningernes størrelse og økonomiske
formåen.
Punkt 5: Udskydes, indtil vi har et økonomisk råderum.
Punkt 6: Johan orienterer: Filskov Energiselskab køber gerne annoncer der
modsvare betaling af el til julebelysningen.
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INFO.
Nye annoncører
1. Orientering fra Mette og Verner om nye annoncører.

Mette Ø.

Der er kommet to nye.
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Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov fremover
Se medsendte bilag vedr. frivillighed.
Hvilke prioriteringer foretager vi fremover i forhold til frivillighed?
Udsættes til næste møde.
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Orientering fra foreningerne - fremadrettet

Johan Andersen

a Antenneforeningen.
Intet nyt
Dog, der har tilsyneladende været noget bøvl med BPS. Vil gerne
vide, hvis nogen har oplevet noget.
b FDF. Helle Schmidt orienterer.
Banko; Skt. Hans med spisning. Landslejr, dog ikke så mange med.
c Filskov Energiselskab. Afbud.
d Filskov Friplejehjem.
Generalforsamling overstået; Overskud var pænt, giver bedre
egenkapital, hvilket er vigtigt. Boliger bliver godt besat;
Undervisningsrelateret samarbejde med Friskolen.
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e Filskov Friplejehjems Venner.
Udflugt med beboere til Egeskov slot; Grill fest; Høst fest; Sangaften;
Små ture.
f Filskov Friskole og Børnehave.
Johan orienterer: En del forespørgsler fra nye forældre; Fremstød i
Give og Billund; Status 131 elever; Sognegård udlejes stadig;
Arbejder med muligheder for Sognegården; Lille overskud, hvilket er
fint i forhold til budgettet.
Nye i bestyrelsen; Vil gerne inddrage børn i virksomhedernes virke i
sognet; Ny lærer ansat;
g Filskovs Fremtid. Afbud.
h Filskov IF
Lalandia Cup gennemført med succes; Forsøger at etablere
samarbejde med Blåhøj;
i Filskov Vandværk.
- Ikke noget ud over INFO.
j Indre Mission.
- Ikke noget at meddele.
k Jagtforeningen.
Afbud.
l Lokalhistorisk Arkiv.
Verner S. er nu Kontaktudvalgsmedlem for Lokalhistorisk.
Foredrag d. 5. maj. var meget spændende.
m Menighedsrådet.
Sogneudflugt til Kerteminde; Sommerfest i præstegård; Kirkegård får
automatisk vanding. Samarbejde med plejehjemmet. Video til
plejehjemmet fungerer fint, kræver dog justering af udstyr.
n Pensionistforeningen
Set film sammen med beboere på plejehjemmet; Kage konkurrence;
Udflugt til Hanstholm; Vedtægter laves.
o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug.
LAG har bevilget 300.000 til stien.
Kommunen, landsdistrikt er ansøgt. Forventer at der kommer noget
derfra snarest.
Ansøgning hos friluftsrådet.
p Viadukthallen.
Generalforsamling overstået; Pænt overskud på sidste år; Nye
projekter under opsejling.
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q Viadukthallens Venner. Intet.
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Hvad sker der politisk?

Robert Terkelsen

Robert nåede ikke frem da han var til politisk møde.
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Næste møde tirsdag d. 9. august - 2016, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Viadukthallens Venner.
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Dagsordensforslag til næste møde:
1. Ledelse af frivillige.
2. Branding: Skal med i revision af vores egen udviklingsplan.
3. Beslutte foreningers økonomiske bidrag til Kontaktudvalget.
4. Boliger ved Klaus
5. Byfestudvalget.

Alle
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Evt.
•

Alle

•
•
•

Mikael skal sende opdateret adr. til Holger, som opdaterer
hjemmesiden.
Gadelys er stadig mangelfuld på Åbrinken mv. Johan laver
henvendelse.
Nogle siger, at det er svært at gå med kørestol på sti ved
mergelsøerne.
Byfest, 8 kamp - Nogle savner rundbold.
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