Kontaktudvalgsmøde – ekstraordinært
Tid:

Tirsdag, den 10. januar 2017, kl. 19.00 på Filskov Friskole, Personalerummet.

Kaffe og brød:

FDF

Deltagere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fraværende m. afbud

1. Filskov Pensionistforening, Birgit Rasmussen
2. Filskov IM, Mikael Lind

Filskov Friplejehjem, Johan Andersen (formand, KUFilskov)
Genbrugspladsgruppen, Leif Lindeløv, Søren Laustsen
Friplejehjemmets Venner, Sonja Laustsen
FDF, Helle Schmidt
Filskov Vandværk, Holger Villumsen
Filskov Fremtid, Preben Mikkelsen (damsbaek@mail.dk)
Filskov Friskole, Brian Nissen
Viadukthallen, Verner Søvang

Fraværende uden afbud:

1. Filskov Antenneforening
2. Filskov Energiselskab
3. Filskov Idrætsforening
4. Filskov Jagtforening,
5. Filskov Lokalhistorisk Arkiv,
6. Filskov Menighedsråd,
7. Viadukthallens Venner,
8. Filskov INFO,
9. Byrådsmedlem
Foreningslisten jf. oversigten i seneste nummer af INFO.

Særligt indbudte:

Repr. fra Genbrugsgruppen. Søren Laustsen, Leif Lindeløv

Referent:

Holger Villumsen

REFERAT
1

Godkendelse af referat fra det sidste møde.
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Godkendt.

Orientering fra formanden.


Vor ny finansieringsmodel er nu bekræftet af alle medlemsforeninger pånær
to, som formanden kontakter snarest: jagtforeningen og Filskovs Fremtid.



Formanden og Holger Villumsen skriver i nær fremtid en ansøgning om
midler til projekt for en ny 10 årig udviklingsplan for Filskov. Den skal skrives
og vedtages i år.

Høringssvar mobilitet.


Formanden gennemgik det allerede udsendte bilag på flere sider med meget
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avancerede spørgsmål. De synes ikke formuleret med forholdene indenfor
Billund Kommune som baggrund. Dertil var de for virkelighedsfjerne.
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I praksis må vi nok regne med at skulle være glade for de få busser, vi har
tilbage. Resten af vort behov for transport må dækkes ved hjælp af egne
initiativer på sædvanligvis med biler og tohjulede køretøjer med og uden
motor, kørekort til 16-årige (måske kommer der med tiden specielle køretøjer
med hastighedsbegrænsning som det er set i andre lande) og Flextrafik, er er
det eneste anvendelige offentlige alternativ til busser.



Formanden udfylder skemaet efter aftenens dialog med de fremmødte.

In-put til Landdistriktskonsulenten vedr. forårets workshop om iværksætteri.


En tilsvarende workshop i december på Multicentret i Sønder Omme
handlede om turisme. Iværksætteri er vi ikke amatører indenfor, men vi har
endnu ikke udviklet en erhvervskultur med fokus på turisme, fx overnatning,
måltider og café, samt oplevelser.



Iværksætteri særligt indenfor turisme vil være et oplagt emne for
workshoppen.

Orientering vedr. genbrugspladsen
v/ Genbrugsgruppen, v/ Leif Lindeløv og Søren Laustsen.


Kommunen nyanlægger tre ens genbrugspladser i Filskov, Sønder Omme og
Stenderup-Krogager samtidig med genbrugspladsen i Vorbasse renoveres og
nedgraderes til ubemandet genbrugsplads.



I Filskov placeres genbrugspladsen bag Vesti Auto.



Kommunens budget er stramt og projektet gennemføres nok ikke med alle de
på planchen viste faciliteter. Fx kommer der nok ikke en såkaldt Tarzanbane
til børn – hvilken ingen er kede af.



Projektet er tydeligvis tænkt af storbyfolk, der kløjs i den vildfarelse, at vi
mangler mødesteder og aktivitetssteder. Ingen fra Filskov har udtrykt behov
for disse på planchen viste områder: en skolezone med pallehaver i et
afsondret hjørne af pladsen, en hyggeezone, en reparationszone, en
byttezone, en workshopzone og plads til en deletrailer.



Reelt mangler vi jo kun et sted at komme af med vore almindelige
genbrugsting og vort villahaveaffald, således at det her i Filskov kan
komposteres til ny havejord. Vi undværer gerne bilkørsel til den store
genbrugsplads på Ribe Landevej.



Der er på planchen vist følgende kategorier til aflevering af genbrugsting:
batterier, lyskilder, tekstiler, porcelæn, glas, papir, pap, aludåser, metal, pvc
plast, hård plast, blød plast, murbrokker, behandlet træ, (ubehandlet) træ og
til slut brændbart. En nedgravning til containeren med brændbart er sløjfet.
De grønne containere ved husstandene tager imod glas, papir, pap og
aludåser, så de er ingen stor nødvendighed, men resten af kategorierne vil
være nyttige for os.



Der vil være plads til en byttecentral.



Genbrugsgruppen er i dialog med kommunen, men den har ikke kunnet
påvirke kommunens forhandlere. Alle vore forslag er afvist.



Kommunen kræver døgnåbent alle ugens dage og at pladsen drives af lokale
frivillige, som ikke må aflønnes. Heller ikke af lokale initiativer. Men der må
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gerne afholdes sociale inititiaver som belønning for de frivillige.
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En gang dagligt vil der komme en entreprenørmaskine for at regulere
området med haveaffald. Hvor vil den komme fra?



En gang ugentlig veil der komme en kommunal tilsynsmand for at se, hvilke
containere, der skal udskiftes. Denne person må ikke benytte kost, skovl eller
andre redskaber. Det må kun frivillige – og føreren af entreprenørmaskinen?



Der må ikke være bomme for indgangen, og der må ikke være belysning.
Flere ytrede betænkelig overfor, at fremmede håndværkere gratis ville
dumpe byggeaffald i mørke, som de ellers skal betale for på bemandede
genbrugspladser, og som vore frivillige skal rydde op efter.



Snerydning blev ikke diskuteret, men vi forventer at denne opgave varetages
af kommunen.



Debat: I Filskov har vi anskaffet alt selv. Genrugspladsen er en gave, men den
er lidt tricky at tage imod, da vi ikke selv kan styre den fuldt ud.



Kommunen forventer intet direkte samarbejde med de frivillige.
Frivilliggruppen refererer til Kontaktudvalget, ikke til kommunen.



Det bliver spændende at se, om egnens brugere tager genbrugspladsen til sig
og føler ejerskab til den. Måske inspirerer den passive b orgere til aktivitet?



Genbrugsgruppen opfordredes til at tage plads i Kontaktudvalget fremover
med én deltager på lige fod med andre selvstyrende ad hoc grupper.

Eventuelt.


FDF melder allerede nu afbud til Kontaktudvalgsmødet den 7. februar.
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