Kontaktudvalgsmøde.
Tid:

Tirsdag d. 9. maj. 2017, kl. 19.00 - 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og brød:

Filskov Friplejehjems Venner

Fraværende m. afbud

Helle, Velkomstgruppen;
Jørn, Menighedsrådet;

Fraværende uden afbud: Filskov fremtid
Filskov IF.
Filskov jagtforening
Særligt indbudte:

Louise Sandfeld.

Referent:

Mikael Lind

Dagsorden
Indlæg fra Filskov Kro, ved Louise Sandfeld vedr. VM i Fodboldgolf.

Louise

- Ikke mødt
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Godkendelse af referatet fra det sidste møde.

Alle

- Godkendt
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Orientering fra formanden.

Johan Andersen

1. Orientering om arbejdet med fibernet.
- Landdistriktsrådet har holdt møde med Jørgen Rye, samt nogle af
Internet selskaberne, for at få bedre Bredbånd i landdistrikter. Man må
forvente at kommunen skal bidrage med tilskud for at der er selskaber
der vil lave gravearbejdet.
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2. Trykning af by folder.
- Johan og Mette mødes om det. Har fået priser. Der er sat 3.000 kr. af i
budgettet. Folderen skal lige have de sidste rettelser.

Søren Nielsen

3. Bænke til anlægget.
- Der søges om to plastik borde 6.000 kr./stk. + moms.
- Søren søger om tilskud i "Ide kassen" i kommunalt regi.
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Tilbagemelding fra ad hoc-gruppen vedr. genbrugsplads.

Leif og Søren

- Beslutning om det videre forløb skal behandles i Økonomiudvalget og
på byrådsmøde da der manglede penge.
- Der skal spares, så der skæres ned på farver mv.
- Ny tidsplan for etablering ser lige nu ud til at være engang i november.
(Lidt dumt, når nu alt haveaffaldet skal afleveres hen over sommeren)
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Status på ”Sundhedsprojekt for Filskov”.


Projektet igangsættes.



Kontaktudvalgets fremtidige rolle i projektet.



Link til beskrivelse af projektet:

Johan Andersen

Kommunens rep.: Lea, afløses af en Anne-Vibe til efteråret.
- Linket er forkert
- Borgermøde om Sundhedsprojektet var et godt møde med forskellige
aldersgrupper repræsenteret.
- Der er sat nogle ting i gang, f.eks. kontakt med Johny Nielsen mht.
hjørnegrunden ved Blåhøjvej.
- Etableringen gøres mest i foråret 2018.
- Ang. ridestier: Det har været drøftet, og f.eks. er Pia Herlufsen med i
udvalget og vil tage det med.
- Hundelufteskov har der også været ideer om.
- "Ploughmann" skovområde er taget ud af projektet for nuværende pga.
salg til ny ejer som frabad sig etablering af anlæg.
- Frivillig andel af projektet er 480 timer.
- Anne-Vibe vil komme forbi på de næste Kontaktudvalgsmøde og give
status.
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Status, Tilflyttere og erhverv, Filskov.

Johan

a Status, flygtninge i Filskov.

Johan

- Ismael og familie flytter nærmere til hans arbejde i Aulum.
b Nye tilflyttere?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og
folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i maj 2017.

Alle

Helle Schmidt

- Bredsten Landevej, Thays’ ejendom er udlejet. Har haft besøg af
Johan og Claus Junge.
- Bækgårdsvej 10 er solgt.
- Den gamle isenkræmmer forretning, Bredsten Landevej (8) - Har
boet her tidligere….
d Nye erhverv i byen?

Alle

-
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c Nybyggere?

Alle

Orientering Omme Å-projektet.

Johan

- Inspirationstur til kongeåen sommeren 2017.
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Orientering fra LAG Billund - Vejen.

Robert T

- Robert: Der har været afholdt møde der nu foregår i en god tone.
- Satser meget på tilskud til ting der giver arbejdspladser mv.
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Orientering fra Landdistriktsrådet.

Johan

- Møde med økonomiudvalget.
- Stier, vedligehold skal afholdes af kommunen. Lokal området kan ikke
finansiere dette.
- Kommunen vil lave en stiplan - men med asfalterede stier.
- Generelt: Hvordan vedligeholdes etablerede ting på kommunegrund,
f.eks. grønne områder mv.
- Kriterier for udbetaling af landsdistriktspuljen diskuteres.
- Nedbrydning af grimme nedfaldsklare bygninger.

3

10

Opsamling på vores lokale turismetiltag.

Johan

Work Shop aflyst. Tilbydes til efteråret igen.
- For få tilmeldte til det planlagte WS
- Foredragsholder ville have fortalt om, hvordan man udnytter at man
bor tæt ved en stor turistattraktion.
- Forsøger at afholde igen oktober/november
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INFO

Mette Ø.

- Info skal gerne være ude først i maj.
- Birgit har oplevet at INFO er kommet lidt sent ud og dermed har nogle
af programpunkterne allerede haft sidste tilmeldingsfrist.
- Vi drøfter hvor stort kravet kan være til udbringningen.
- Man kunne godt tage sit program med for den efterfølgende måned.
Altså at man har maj programmet med i den INFO der udgives i februar
udgaven.
- Skolen der står for udbringningen, skal forpligte sig til at inden for
første uge i udgivelsens måned (Kan blive et problem i august, og man
er derfor nødt til at rykke udgivelsen der.)
- NOTE: Verner gør opmærksom på at indkaldelse til generalforsamling
i visse foreninger skal gøres i ugeblade eller andet. INFO er ikke nok.
12

Viaduktfesten.

Mette Ø.

- Er under planlægning - der er 4 i udvalget.
- Måske i fremtiden kunne vi sikre, at udvalget ved at der sendes
ansvarlige til fest udvalget fra forskellige foreninger (Sådan var det
tidligere).

Johan

- Dette kan diskuteres yderligere på næste Kontaktudvalgsmødet.
- Nuværende fest udvalg er ikke rep. her i Kontaktudvalget - det ville
måske have været en hjælp at de var det. Indkaldes til mødet i august.
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Beslutning vedr. tidspunkt og form for revision af
”Udviklingsplan for Filskov 2008-2018”.

Johan og Holger
Udsættes.

1. Tidspunkt for revision?
Forår 2018.
2. Hvilken form vil vi bruge denne gang?
a. Formøder med Ad hocgruppe og konsulent til
borgermøde og efterflg. skriv.
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3. Udfærdigelse af ansøgning til Landdistriktspuljen.
Ikke foretaget pga. manglende økonomi.

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.

Holger og Johan undersøger muligheder - udgangspunktet foreløbig
i turismebranchen.
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Opsamling på turismetiltag.

Alle

- Se under afsnittet med Sundhedsprojektet.
- Se under afsnit med Work Shop.

15

Ledelses af frivillige.

Alle

1. Hvordan kommer vi videre med næste tiltag?
Se bilag.
- Dette emne er på dagsordenen for at vi kan hjælpe hinanden med at
tænke på byens ve og vel - sikre sammenholdet og drivkraften.
- Vi skal mere direkte invitere ny og yngre personer til at deltage i
arbejdet
- Vi skal være gode til at fortælle om arbejdet i de lokale forenings
bestyrelser - også om hvor stor arbejdsindsatsen egentlig er - herved
bliver arbejdet ikke så ukendt og fjern for de, der kommer efter os.
- TV udsendelse: Besøgte en Svømmeklub - havde lavet det sådan, at
man fik "Point" for at være aktiv i foreningen, så kontingentet blev
nedsat.
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- Det er et godt tiltag fra skolens side, at klasserne kommer med ud til
virksomhederne. Også aktiv med INFO udbringning mv. Det giver
kendskab til den by de bor i, og forståelse af, at det er godt at bidrage.
- Det er en god ide at give "begrænsede opgaver", altså at man får nogen
til at blive aktiv i det små, uden at skulle være i en bestyrelse. Herved
øges kendskabet til foreningens arbejde.
- Man kunne godt invitere bestyrelsessuppleanter med til
bestyrelsesmøder, så de oplever arbejdet.
- Frivillighedsfest i idrætsforeningen er en god måde at "præmiere" de
frivillige.
- Ideer:
* En "frivilligaften", hvor vi får fat i en sjov foredragsholder der kan
holde et indlæg om frivillighed.
*Udviklingsplan for byen kan inddrages i dette også - for at yngre
generationer får ejerskab.
- Nedsættelse af udvalg: Brian, Kristian, Holger og Johan
Hvad er udvalgets formål:
Samtale om det at deltage i foreningslivet og hvordan man gerne vil
have at lokalsamfundet skal udvikle sig.
Tænke udviklingsplanen med i dette.
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Orientering fra foreningerne - fremadrettet
a Filskov Fællesantenne.
- Ikke noget nyt
b FDF.
- Prøver at få 0 - 4 klasse til at interessere sig for FDF. Har afholdt en
formiddag for dem.
- Familie dage arrangeres.
- I dag er der 12-13 børn.
- Det ville være godt med lidt flere ledere
- Skt. Hans afholdes også i år.
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c Filskov Energiselskab.
- Vil etablere en rådnetank mere for at kunne udvide kapaciteten. Vil
fra 8 dags omsætningstid til 28 dage. Udbudsmateriale er ved at være
klar.
- Tilskuds ordningen til biogas producerer el bliver nok ikke ved, og
det vil betyde at man på et tidspunkt vil mærke en stigning i
varmeomkostning.
- 19. august er der 25. års jubilæum der vil blive fejret.
d Filskov Friplejehjem.
- Generalforsamling afholdt.
- Sti fra Smedegårdsvej ned til FDF bål hus vil blive etableret.
- Fint overskud på driften
- Fuld belægning for tiden.
- Har god goodwill i befolkningen.
e Filskov Friplejehjems Venner.
- Generalforsamling afholdt
- Kor fra Kølkjær underholder.
- Grillaften mv.
f Filskov Friskole og Børnehave.
- Generalforsamling afholdt - ok fremmøde.
- Målet er at SFO flytter ovenpå "Sognegården" til skolestart.
- Børnehaven har renoveret, så det bliver bedre udnyttet.
- Ca. 125 elever. Ca. 60 børn i SFO. Ca. 33 børn i børnehave
- Økonomien er fin.
g Filskovs Fremtid.
- Ikke mødt
h Filskov IF
- Ikke mødt
i Filskov Vandværk.
- Generalforsamling er afholdt. Ny formand, Jesper Nielsen
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j Indre Mission.
- Se programmet i INFO
k Jagtforeningen.
- Ikke mødt
l Lokalhistorisk Arkiv.
- En række aktiviteter og udflugter. F.eks. Udflugt til den genfunden
jernbanebro ved Uldum- Se INFO.
- Fejring af jernbanens komme til Filskov - afsluttes med koncert.
- Håber at få støtte fra Kommunen og fonde.
m Menighedsrådet.
- Afbud
n Filskov Seniorklub.
- Udflugt til Ærø. Gør opmærksom på at alle kunne komme og
deltage også ikke-medlemmer.
- En række arrangementer - se INFO
o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug.
- Nordeafonden støtter sundhedsprojektet - men det går ud over stiudvalget, hvor man ikke kan få støtte.
- Johan mener at man bør lave en ny ansøgning til
Landsdistriktspuljen.
- Kommunen laver stiplaner i denne periode. Kan man bede
kommunen få denne sti med i planen?
p Viadukthallen.
- Generalforsamling afholdt - alle genvalgt
- Godt overskud på driften
- Flere stole indkøbt
- Flere bore planlagt, samt porcelæn og bestik.
- Rasmus Kaufmann, omkring harmonisering af driftstilskud i hele
Billund kommune.
- Sponsorer indbudt til revy.
- Hjemmeside, Ny.
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q Viadukthallens Venner.
- Ikke noget nyt (Birthe Kjær koncert arrangeres af anden lille
udvalg)
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Hvad sker der politisk?

Robert Terkelsen

- Robert informerer.
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Næste møde tirsdag d. 8. august. - 2017, kl. 19.00 på Friskolen.
Kaffe og brød: Filskov Friskole & Børnehave.
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Dagsordensforslag til næste møde:

Alle
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Evt.

Alle

- Flagstænger: På sidste møde, under budgettet, har vi flyttet
flagstængerne til 2018.
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