
Kontaktudvalgsmøde.

Tid: Tirsdag d. 7. feb. 2017, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole, 
Personalerummet.

Kaffe og brød: Filskov Friplejehjem

Fraværende m. afbud Helle Schmidt(Velkomstgruppe)
Verner Søvang(Filskov Lokalhistoriske Arkiv & Viadukthallen 
Filskov)
Robert Terkelsen (Medlem af Billund byråd)
Brian Nissen (Friskolen) 
Holger Villumsen
Filskov Energiselskab og Filskovs Fremtid har aktuelt ingen rep.

Fraværende uden afbud: Carsten Rosengreen

Særligt indbudte: Loiuse Sandfeld, Filskov Kro.

Referent: Mikael Lind

Dagsorden

lndlæg fra Filskov Kro, ved Loiuse Sandfeld vedr. VM i Fodbold-
golf. 
Uge 27 (3. - 7. juli-2017)
Afholdes sammen med Varde Fodbold Golf
VM holdes på to baner.
Håber på 200 - 250 spillere. Især nordiske lande, men også fra Østrig 
mf.
De første dage i Varde. Efterfølgende runder og finale i Filskov
Vil gerne have nogle kendte til at komme, for at skabe noget "hype".
Vil gerne skabe noget for børn - måske mandag, tirsdag kunne være for 
børn og unge i Filskov, medens selve VM er i Varde.
Der kunne være noget om aftenen for alle der var interesserede. Øl/vin- 
smagning eller andet.
Har søgt kommunens eventpulje. Det kunne bruges til at skabe noget 
fedt for børn og familier.
Måske kunne man få musikskolens sammenspilsgrupper til at give 
nogle numre.
Fredag, finaledag - fest aften med levende musik med gratis entre - hvor
man kan købe sig til maden.
Samarbejde med Carlsberg Sport - sponsor af små præmier.

Louise indbydes til næste kontaktudvalgsmøde for at give status.
louise@filskovkro.dk – Tlf. 29 61 55 81

Louise
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Generalforsamling iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent - Søren Elnegaard

2. Bestyrelsens beretning ved Johan

- Modtagelse af nye tilflyttere fungerer fint

- Ad hoc gruppe for etablering af genbrugsplads

- Ny økonomi model for Kontaktudvalget er nu på plads.

- Sundhedsprojekt med kommunen kører stadig.

- Omme Å Gruppe etableret og arbejder stadig

- Vi har drøftet frivillighed i byen, dette drøftes fortsat.

- Vores (fremtidsvision) skal revideres.

- Vi må konkludere at der stadig er meget brug for frivillige foreninger 
og dermed Kontaktudvalget.

- Landdistriktspolitikken arbejdes der også med sammen med 
kommunen, kræver også frivillighed.

- Der kommer jo mange ting op at stå her i byen, hvilket er flot og godt 
arbejde af jer alle. Filskov har et godt ry, også hos dem uden for byen.

  Se beretning som bilag.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

- Kort drøftelse

- Godkendt. Se bilag.

4. Budget for det kommende år.

- Vi håber at annonceindtægterne kunne blive lidt større, så det bedre 
kunne betale INFO helt.

- Der er en liste af ønsker. Desværre er der ikke budget til det hele.

Johan mener.

Udviklingsplan og tilhørende borgermøde kan vi skubbe til 2018.

Anlæggets borde bænke er dårlige - bør skiftes i år. Vi anbefaler køb 
af to stk.

Byfolder mangler tilbud. Bør prioriteres i år. Mette indhenter tilbud 
på 300 stk. og de bestilles.

Flagstængerne er så nød til at vente - de gamle er fundet og kan 
bruges lidt endnu. 

Ovenstående er vedtaget. Budgetforslaget tilrettes og udsendes med 
referatet.

5. Behandling af indkomne forslag (2 uger før g.)

- Ingen forslag

Johan 
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Sekretær og kasser i ulige år)

- Valg af sekretær: Mikael Lind

- Valg af kasserer: Søren Elnegaard – Åse Jensen fortsat 
forretningsfører.

7. Valg af bilagskontrollanter.

- Sonja Laustsen, første kontrollant

- Andreas Andersen, anden kontrollant.

8. Evt. 

- intet.

Bilag:

Beretning generalforsamling Kontaktudvalget 7. feb. 2017.

Kontaktudvalget har i løbet af 2016 håndteret rigtig mange sager.

1. Stadig mangler midler til færdiggørelse af stien til Sdr. Omme. 

2. Folder om Filskov er færdig. Skal nu trykkes, hvis vi har råd.

3. Modtagelsen af tilflyttere fungerer fint. DJS er sponsor for 
indflyttergave og der er tiltag i forbindelse med billetter til 
Viaduktfesten. Selvstændig gruppe samler også tilflyttere til 
brunch sponseret af kroen 1-2 gange om året.

4. Etablering af genbrugsplads på Industrigrunden.

5. Ny økonomisk model for driften af Kontaktudvalget. I 2016 har 
vi stadig nydt godt af pengene fra sammenlægningen med 
Borgerforeningen, og et er godt, at vi nu har fundet en stabil 
løsning til driften af Kontaktudvalget. 

6. Opstart af sundhedspilotprojekt d. 25. august 2015. Afventer 
endelig afgørelse i uge 7.

7. Repræsentation i Omme-å projektgruppen. 

8. Påbegyndt dialog vedr. ledelse af frivilligvirksomheden i 
Filskov.

9. Beslutning om revision af udviklingsplanen ”Filskov for 
Fremtiden” 2008-2018 i løbet af 2017.

Det er ikke så sært, at vi føler at der har været travlt indimellem i 
Kontaktudvalget, som jo er Filskov og Omegns koordinerende 
organ.

Vi må konkludere, at der nok aldrig har været mere brug for, at der 
er nogle, som tager ansvaret for, at gøre såvel det grundlæggende 
frivillige arbejde i foreningerne, de selvejende institutioner og 
driftsselskaberne som det koordinerende arbejde i Kontaktudvalget. 
For også fremover vil der komme flere og flere ting, der skal tages 
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stilling til lokalt. Den nye landdistriktspolitik taler her sit tydelige 
sprog med mere og mere borgerinvolvering. 

Her vil jeg igen gerne minde om, at vi med den brede 
repræsentation vi har og altid har haft i Kontaktudvalget, hvor alle 
foreninger er eller kan være repræsenteret, stadig står meget stærkt i 
forhold til kun at sidde en mindre bestyrelse, som så skulle lave alle 
opgaverne. Vi finder næsten altid repræsentanter, som kan 
repræsentere byen i forskellige situationer. Genbrugspladsen er det 
sidste gode eksempel på det.

Jeg opfordrer derfor alle til at fortsætte det gode arbejde vi alle står 
midt i på samme måde, som hidtil. For en ting er helt sikkert. 
Opgaverne holder aldrig op med at kræve vores engagement. 

Johan Andersen

Formand

Tilrettet budget:
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1 Godkendelse af referatet fra det sidste møde.
Fra det ordinære møde d. 8. nov. 2016: Godkendt
Fra det ekstraordinære møde d. 10. jan. 2017: Godkendt

Alle

2 Nye boliger/aktiviteter i Filskov – hvis noget nyt.
-Aktivitet på "svømmebads"-grunden i foråret.

3 Orientering fra formanden.

1. Opfordring til at deltage i WS ang. iværksætteri og 
småskalaturisme i foråret arr. af BLDR og Billund Kommune.  

2. 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 brugt på at hjælpe 
fiber ud i områderne.
Har vi hørt om der er borgere der ønsker fiber bånd, men ikke har 
mulighed for det (Uden for byskilt)?
Robert kunne fortælle at kommunen og Landdistriktsrådet kan 
presse på for at kunne få et større udbud, som kunne tilbydes i hele 
kommunen.

3. HUSK boner fra købmanden til Helle Schmidt, når der købes noget
til besøg ved nye tilflyttere.

4. Alle foreningerne og forsyningsselskaberne har givet positivt 
tilsagn om støtte til Kontaktudvalget. De har nu mulighed for at få 
annoncer og andet i INFO.

5. Høringssvar ang. mobilitet var en tynd kop te bl.a. pga. oplægget 
fra konsulenten.
- Johan fortalte lidt detaljer. Høringssvaret udsendes til 
kontaktudvalget. 

6. Hvordan får vi råd til at sætte vores folder om Filskov i trykken?
- Se budget forslag under punkt "Generalforsamling"

Hanne Egebjerg have lagt folderen "Borger Idekassen" frem.
Er der nogen der vil sætte sig ind i hvad det går ud på og om man kunne
få bore/bænke sæt eller flagstænger eller noget? 
Søren Nielsen vil gerne undersøge og melder tilbage til Johan.

Johan Andersen

Holger mv.

Søren Nielsen
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4 Tilbagemelding fra ad hoc-gruppen vedr. genbrugsplads.
- Vi fik udleveret tegning.
Leif fortalte:
- Pladsen kan indvies Maj/juni 2017.
- Legeplads som der var på tale, er droppet, hvilket vi er glade for.
- Der er tænkt "mini" containere i plast.
- Men der er kommet en ny ide: Vaskeplads for biler! Hvad siger 
kontaktudvalget?: Vi mener ikke der er et behov. 
- Kommunens oplæg er at frivillige skal holde den daglige rengøring. 
- Hvis der aflægges for store mængder affald, kan man ringe efter 
kommunen som så rydder op.
- Der kommer ikke skiltning ved vejen - dette kan måske forhindre at  
”ikke-lokale” kunne finde på at dumpe affald.
- Frivillige: Får kursus, arbejdstøj og evt. arr. som "gulerod"
- Hvordan få frivillige: Ideer luftes, men vi skal drøfte det igen på næste
møde i maj.
- Ide: Pavillon/skur(læ og ly), hvor de frivillige kan skifte tøj og have 
lidt ophold. Opfyldes arbejdstilsynets krav??

http://filskov.infoland.dk/forsyning/genbrugsplads/

Birgit Rasmussen
Leif Lindeløv
Søren Laustsen

5 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
- Kører stadig, men afgøres formodentlig i uge 7.

 Link til beskrivelse af projektet:
- Link mangler - kan Lea sende noget?

Johan Andersen

6 Status, Tilflyttere og erhverv, Filskov. Johan

a Status, flygtninge i Filskov.
- Der kommer snart en ny (fødsel på vej )

Johan

b Nye tilflyttere?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og 
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i maj 2017.
- Mathias Torning på Stationsvej 7
- Henrik Hedegårds stuehus på Lille hjortlundvej: Ny lejer
- Åbrinken, de to nye huse (Lejligheder).

Opfordring til gruppen: Besøg også lejere der kommer til byen!
Kan man får "Store udlejere" til at give en meddelelse til gruppen, når
der flytter nye ind i lejlighederne. Aktuelt drejer det sig om Ernst 
Jensen og Claus Junge. 

Alle

Helle Schmidt

d Nye erhverv i byen? 
- Fasanopdrætter, Blåhøjvej (Filskovsminde)

Alle
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c Nye nybyggere?
- Nej

Alle

7 Orientering Omme Å-projektet.
Intet nyt

Johan

8 Orientering fra LAG Billund - Vejen.   
Orienteringsmøde vedr.Crowdfounding. 
Johan var med, til et godt besøgt møde, hvor der blev fortalt eksempler 
om små virksomheder der rejser kapital via crowdfounding. 

Robert T

9 Orientering fra Landdistriktsrådet.
- Næste møde d. 27. feb. 2017.
- Små projekter kan nu støttes direkte (eks. 15.000,-) uden politisk 
indblanding af Landdistriktspuljen.

Johan 

10 Opsamling på vores lokale turismetiltag.
- Tages op igen til næste møde.

Johan 

11 INFO
- Husk at foreningerne der bidrager, endelig skal sende materiale til 
INFO
- Forældre til børn på skolen, vil gerne have INFO. Det skal skolen nok 
tænke på…….. Kan evt. gøres ved at sende INFO PDF ud via 
Skoleintra. Johan!

Mette Ø.

12 Dialog vedr. videreførelse af Viaduktfesten.
- Der er ikke flere der har budt ind.

Mette Ø.

13 - Udskydes et år, se beslutning under generalforsamling, 
Budgetforslag.

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. 

Johan og Holger
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vil Holger gerne hjælpe. Revision kunne måske være færdig i 
november 2017.

Holger og Johan undersøger muligheder - udgangspunktet foreløbig 
i turismebranchen.

14 Orientering fra foreningerne - fremadrettet

a Filskov fællesantenne
- Infomøde fra You See hvor der blev snakket "Nytårs aften": De tror 
stadig at der er en bevidst handling bag nedbruddet.
- Nu kan man få internet uden at have TV-pakke i Filskov

b FDF.
- Fastelavsfest sammen med kirken
- Sponsor banko
- Generalforsamling
- Vil gerne kunne være noget for flere børn.
- Også mangel på ledere.
Hvor er de børn mon henne, for der er også problemer med at samle 
børn til sport mv.?
E-sport: Kunne måske kombineres med idrætsforeningen med tilbud 
om at røre sig i hallen

c Filskov Energiselskab.
- Ingen rep.

d Filskov Friplejehjem. 
- Alle medarbejdere på kommunikationskursus (på skift)
- Økonomi ok, men kan nemt blive påvirket i negativ retning.
- Leder påbegyndt samarbejde med Billund Kommune om decentral 
  ledelse
- Planer om at lave sti over til FDF bålhus. Giver mulighed for at 
"skubbere" kan køre der, og skolens børn kan gå på sti helt om til
  FDF.

e Filskov Friplejehjems Venner.
- Ingen nyt

f Filskov Friskole og Børnehave.  
Johan orienterer
- Projekt SFO Sognegård planlagt færdig til august.
- Solgt grund (Svømmebad)
- Børnetallet er tilfredsstillende. 125 børn i skolen. Stigning i   
børnetallet i både børnehave og SFO.
- Sikkerhed øges på Blåhøjvej ud for skolen, så fart nedsættes med 
  forhøjning af kørebanen.
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g Filskovs Fremtid.
- Preben Mikkelsen er ny rep.
  Lene Carsten orienterede:
- Erfagruppemøde med Grønbjerg-Langelund vedr. 
  erhvervssamarbejde.

h Filskov IF
Note: Se også FDF kommentar
- Lene Carstens er stoppet i bestyrelsen. Tanja Edlefsen fra Sdr. 
  Egsgårdsvej er gået ind.
- Lalandia Cup (1. weekend i marts), stor søgning 446 hold, måske 
  mere. Kom endelig og hjælp!!!!
- Økonomi er ok.
- Gymnastikopvisning.

i Filskov Vandværk.
- 

j Indre Mission.
- Se program i Info

k Jagtforeningen.
- Intet.

l Lokalhistorisk Arkiv.
- Intet.

m Menighedsrådet. 
- Større arrangementer kommer fremover også i INFO

n Filskov Seniorklub (Tidl. Pensionistforening)
- Vigtig generalforsamling, der medførte nyt navn.
- Mona Thyrsted er ny formand.
- Det var svært at få en samlet nok til en bestyrelsen.
- Program er under udarbejdelse.

o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug.
- Afventer Nordea fondens svar.

p Viadukthallen.
- Intet.

q Viadukthallens Venner. 
- Hjælper til arrangement ved Filskov Friskole d. 19. maj.
- Birthe Kjær arrangement d., 30. sep.
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15 Hvad sker der politisk?
- Robert orienterede. 

Robert Terkelsen

16 Næste møde tirsdag d. 9. maj. - 2017, kl. 19.00 på Friskolen.

Kaffe og brød: Filskov Friplejehjems Venner
 

17 Dagsordensforslag til næste møde:
1. Ledelse af frivillige.
2. Genbrugspladsen.
3. VM i Fodbold-golf
4. Turisme – opsamling.
5. Frivillighed.

Alle

18 Evt.
Intet.

Alle
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