Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 8. november, 2016, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Antenneforeningen eller FDF – afklar lige selv, Helle og Andreas.

Fraværende m. afbud

Helle Schmidt(Velkomstgruppe)
Brian Nissen (Filskov Friskole og Børnehave)
Filskov Energiselskab og Filskovs Fremtid har aktuelt ingen rep.

Fraværende uden afbud: Søren Nielsen (Filskov FDF & FPF)
Carsten Rosengreen (Filskov Jagtforening)
Hanne Egebjerg (Hjertesti)
Særligt indbudte:
Referent:

Mikael Lind

Dagsorden
1

Godkendelse af referatet fra det sidste møde.
- Godkendt

Alle
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Nye boliger/aktiviteter i Filskov – hvis noget nyt.
- Ikke noget nyt, har Claus fortalt Johan

Claus Junge
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Orientering fra formanden.
1. Budgetforlig 2017.
Tilskud til lokal området er øget til 20.000 kr. fra 2017.

Johan Andersen

2. Tilbagemelding fra Kontaktudvalgets møde med Økonomi udvalget.
Holger, Søren og Andreas var med til mødet.
NB. BLDR’s hjemmeside er blevet revideret. Se på:
www.bldr.dk

Holger mv.

3. Opfordring til at deltage i WS ang. turisme.
d. 6. december i Sdr. Omme.
4. Fibernet Ravlundvej, Bækgårdsvej, Trædemarksvej.
Kontaktudvalget kan som sådan ikke behandle forespørgsler men vi kan hjælpe med at skubbe lidt på.
Landsdistriktspuljen der ikke er brugt, bliver muligvis brugt på
at hjælpe fiber ud i områderne.
5. Dialog møde med Landsdistriktskonsulenten: D. 16 nov. kl.
17:00.
1

Søren, Holger og Johan deltager.
Forslag til emner:
 At stien til Sdr. Omme kan gøres færdig
 Sti ud til rundkørsel?
 At gadelys i hele byen lyser i fornuftig omfang.
 Bus/transport: Kan der ikke blive nogle flere muligheder
for unge at komme frem og tilbage til Grindsted. Det er
også dyrt, ift. den ydelse man får.
4

Tilbagemelding fra ad hoc-gruppen vedr. genbrugsplads.
 Har været til et fællesmøde.
 Indretnings forslag fremvist - virker rigtig fint.
 Forskellige problem stillinger diskuteret. F.eks. forslag om at
der skal være lys på pladsen blev taget til efterretning.
 Hjemmeside under
www.filskov.infoland.dk/forsyning/genbrugsplads
 Forslag om reparationssted / opholdssted, er nok ikke relevant
her hos os
Bøger kan afleveres f.eks. hos genbrug - så det behøver ikke
være på genbrugspladsen.
 Gruppen skal på inspirationstur - hvorhen og hvornår er ikke
planlagt.

Birgit Rasmussen
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Johan Andersen
Status på ”Sundhedsprojekt for Filskov”.
 Lea Kromann-Gallop (Billund kommune) har orienteret at der er
kommet tilsagn om penge fra friluftsrådet. Det er et godt tegn
for projektet og til mulighederne for at få fra Nodea fond

6

Status, Tilflyttere og erhverv, Filskov.

Johan Andersen

a Status, flygtninge i Filskov.
Ikke kommet flere.
b Nye tilflyttere?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i november 2016.

Alle
Helle Schmidt

Nye der nævnes:
 Kommer: Mikkel Jørgensen flytter ned på Åbrinken.
 Der kommer nyt hus på Krohaven.
 Arndts flytter i Anne og Erik's hus på hjørnet til Stationsvej pr. 1.
dec. 2016. Anne og Erik flytter til Kirkehusvej.

d Nye erhverv i byen?
 Privat dagpleje etableret, Blåbjervej 20.

Alle

c Nye nybyggere?

Alle
2
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Orientering Omme Å-projektet.
Intet nyt

Johan
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Orientering fra LAG Billund - Vejen.
Johan orienterede for Robert.
Der er ikke de samme midler til rådighed og kriterierne bliver skærpet
endnu engang i forhold til at projektet skal kunne skabe nye jobs.

Robert T
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Johan Andersen
Orientering fra Landdistriktsrådet.
Landsdistriktspuljen er ikke brugt helt for 2016.
Rådet er blevet bedt om at prioritere de ansøgte projekter - det vil de
ikke, for man vil ikke spilles ud mod hinanden. Men man kan indstille
projekter der opfylder kriterierne.
Sidste nyt: Det er nu præciseret fra landdistriktskoordinatoren at
ØK har ønsket for en 2-årig periode at projekterne skal prioriteres
af Landdistriktsrådet. Derfor skal dette gøres indtil 2017, hvor
andre forhold kan komme til at gøre sig gældende.
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Opsamling på turismeprojekt.
Johan Andersen
1. BLDR har nedsat et udvalg, som skal se på, hvad der kan gøres i
fælles regi. Det betyder, at der ikke lige nu søges om projektmidler.
2. Hvad gør vi lokalt?
- der har tidligere været nedsat en idegruppe, hvor der er lavet et
katalog af ideer (Har været drøftet før)
Først afventer vi "sundhedsprojektet", for at se hvor det havner.
Se også www.BLDR.dk
 Husk at tænke kroen ind. F.eks. kunne en gåtur til åen mv. være
rigtig godt.
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Kontaktudvalget.
Orientering og vedtagelse vedr. det fremtidige økonomiske
grundlag for Kontaktudvalget. Se bilag.
 Oplægget vedtaget.
 Oplægget vil give ca. 21.000 lokale kr. til Kontaktudvalgets
rådighed per år fra 2017.
 Næsten alle medlemmer i Kontaktudvalget har givet positivt
tilsagn. Johan kontakter de resterende for afklaring.
 Positiv tilbagemelding fra:
o Friplejehjemmet
o Menighedsrådet
o Lokalhistorisk Arkiv
o Energiselskabet
o Idrætsforening
Nye fra dette møde:
o Viadukthallen
o Fri plejehjemmets venner
o Friplejehjemmet

Verner, Holger,
Johan
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o Vandværket
o Pensionistforeningen
o Filskov IM
o Antenneforening
Faktura udsendes i januar 2017
Tag en tak med tilbage til foreningerne.
1. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra nov. –
2014 vedr. priser.
 Verner har undersøgt priser på flagstænger(4m) og vippe beslag.
Pris per stk. 1448,- + moms.
Vi er enige om at 4 m. stænger må være ok.
Endelig beslutning i februar, hvor vi har endeligt tilbud.
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Mette Ø.
INFO.
 Johan laver et lille skriv, om hvordan driften af Kontaktudvalget
Johan
nu er sammensat med en tak til alle for positive tilsagn.
 Andreas gør opmærksom på listen over Kontaktudvalgsmedlemmer – mange tror at det er foreningernes formænd, der er Mette
listet.
 Kan der være foreninger vi ikke har med?
Venstre lokal forening
Sdr. Omme/filskov 4H
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Johan Andersen
Dialog vedr. videreførelse af Viaduktfesten.
Tilbagemelding.
Johan mener at der er blevet suppleret til gruppen. Der er kommet to til
så vidt Anja Nissen.
Mette
Mette følger lige op på det.
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Beslutning vedr. tidspunkt og form for revision af
”Udviklingsplan for Filskov 2008-2018”.
1. Tidspunkt for revision.
2. Hvilken form vil vi bruge denne gang?
3. Udfærdigelse af ansøgning til Landdistriktspuljen.
Borgermøde
Måske andet navn: Fremtidsmøde; Fremtids værkstedet
Der arrangeres et borgermøde inden sommerferie, ultimo maj.
Vi skal have en mødeleder udefra. Det vil koste noget, men der kan
søges midler fra Landdistriktspuljen.
Målet er:
- Få ideer til ny udviklingsplan for Filskov for de næste 10 år.
Vi regner med selv at kunne stå for noget af skrivearbejdet - f.eks.
vil Holger gerne hjælpe. Revision kunne måske være færdig i
november 2017.

4

Holger og Johan undersøger muligheder - udgangspunktet foreløbig
i turismebranchen.
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Orientering fra foreningerne - fremadrettet
a Antenneforeningen.
Har deltaget i FDA møde i Kolding
Planlagt generalforsamling 25. januar 2017.
Spørgsmål: Kan man stoppe som medlem? Lige nu kan man kun
blive "hvilende" med betaling af kontingent - altså man er medlem af
antenneforeningen men har ingen kanaler til rådighed. Men det vil
nok ændre sig i fremtiden.
b FDF.
Helle lige kommet 
Banko afholdt - ca. 55 personer.
c Filskov Energiselskab.
Ingen repræsentant i øjeblikket. De har endnu ikke besluttet om de vil
sende en anden.
d Filskov Friplejehjem.
Det går godt, og der er et pænt overskud. Det er vigtigt at have en
beholdning, da der kan komme fremtidig udfordringer i forbindelse
med 2020, hvor Friplejeloven revideres.
e Filskov Friplejehjems Venner.
Sangaften i november; Mandskoret fra Give kommer i dec.
f Filskov Friskole og Børnehave.
122 elever. Nu også elever fra Blåhøj og Langelund områderne.
45 børn i SFO
42 børnehave børn – opfordrer alle til at tilmelde børn i god tid, så
der kan planlægges.
g Filskovs Fremtid.
Ingen repræsentant aktuelt.
h Filskov IF
Generalforsamling d. 25/1-2017.
Husk Jule/familie fodbold 27. dec.
i Filskov Vandværk.
Bestyrelsesmøde i næste uge.
j Indre Mission.
Ikke noget.
k Jagtforeningen.
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Ingen repræsentant.
l Lokalhistorisk Arkiv.
Arbejder på togjubilæum 2017 - dato ikke helt fastlagt, men afholdes
nok i oktober.
Nye arkivleder udpeget.
Deltager i kursus om arkiveringsregler.
m Menighedsrådet.
Fredsvalg. Konstituering sker sidst i nov.
Mindelund på kirkegård skal laves om. Bevaringsværdige sten
udpeget - resten af gamle sten skal fjernes.
Julekoncert 4/12 2016.
n Pensionistforeningen
Udflugt 3/12 2016
Uvis fremtid - mangler bestyrelsesmedlemmer. Genf. 25/1 2017.
Muligvis ændres navnet til Filskov Seniorklub.
o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug.
Problem af få EU udbudsregler overholdt - skal have nye
tilbud/udbud - meget papirarbejde i den anledning.
p Viadukthallen.
Der har desværre været to indbrud. Der er nu opsat kamera, så man
kan undgå det.
Det virker til at tingene ikke behandles så godt mere. Hærværk på
småting, som er meget irriterende.
Nye maskiner til Fitness er stillet op.
Cafeteriet får flere lukketimer, da der ikke er nok frivillige. Hvis der
er nogle frivillige, vil det være godt at høre om. Forslag om, at man
kunne indsætte en bestyrer, der selv får fortjenesten.
q Viadukthallens Venner.
Hvilende - næsten. Verner, Mette & co. medvirker til:
Birthe Kjær arrangement d. 30. Sep. 2017.
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Hvad sker der politisk?
Robert orienterede
8/2 er der generalforsamling i Filskov Venstrevælgerforening.
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Næste møde tirsdag d. 7. feb. - 2017, kl. 19.00 på Friskolen.

Robert Terkelsen

Kaffe og brød: Filskov FDF & FPF (Helle)
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Dagsordensforslag til næste møde:
1. Ledelse af frivillige.
2. Indkøb af flagstænger.
3. Planlægge forløb omkring udviklingsplanen.

Alle
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4. Evt. VM i fodboldgolf ved Bent Kromand – samarbejde.
5. Generalforsamling på næste møde.
18

Evt.
Intet.

Alle

7

