Kontaktudvalgsmøde
Tid:

Tirsdag d. 8. august. 2017, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole,
Personalerummet.

Kaffe og røød:

Filskov Friskole & Børnehave.

Føavæøende m. afud

Ommelandevej St lav (Søren Elnegaard)

Føavæøende uden afud:

•
•
•

Filskov fællesantenne (Andreas Andersen)
Filskovs Fremtd (Preeen Mikkelsen)
Jagtoreningen (Carsten oosengreen)

Sæøligt indrudte:

•
•

Anne-Viee, Billund Kommune.
En repræsentant fra Viaduktestudvalget.

Refeøent:

Mikael Lind

Refeøat
1

Godkendelse af øefeøatet føa det sidste møde.
• Godkendt

Alle

2

Oøienteøing føa foømanden.
• Trykning af eyfolder.
Mete og Johan har nu lavet den sidste revision inden trykning.
• Bænke tl anlægget.
Tileud undersøges af Søren og ansøgning laves tl puljen.
• Andet: Anlægget skal rydes op af kommunen men det vil /gør de ikke.
Johan prøver at kontakte Park & Vej

Johan
Søren
Johan
Johan
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Foøespøøgsel føa Niels Ageøholm, Ålroøg Univeøsitet, vedø. samaørejde om ” Johan
ræøedygtig tøanspoøt i landdistøikteø”.
• Se medsendte eilag – mail.
• Vi vil gerne have et projektoplæg, inden vi eesluter yderligere. Johan Johan
skriver tleage tl dem.
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Tilragemelding føa ad hoc-gøuppen vedø. genrøugsplads.
• Leif orienterede:
• Infomøde planlagt tl d. 16/8.
• Indvies i septemeer (gerne med TV2 osv.). Vi ønsker at det afoldes i
weekenden omkring d. 16/9. Johan kontakter kommunen.
• Filskov må komme med forslag tl hvad der skal ske tl indvielsen.

Leif

Føemtidig røug af ranneøe ved indkøøsleøne til Filskov.

Mete, Johan

5

Johan

1

•
•
•

•
•
•
•
6

Nødvendig med retningslinjer for erug af eanner. De er faktsk
opstllet af frmaet "Piper".
Det er vigtgt at vi kan reklamere for det, der sker i eyen .
Da det er "Piper" frmaet der ejer eanner rammerne, skal eannere
køees hos dete frma, der også koordinerer hvornår der er plads tl
hvad. Henvendelse tl Mete . på mo@piper.dk
Mete . eeregner en pris for hvad det skal koste, så det kan oplyses
tl interesserede.
Når der ikke er noget at reklamere for i en periode, kan Friskolens
eanner hænges op.
HUSK: Giv eesked tl jeres eestyrelser om dete.
Der skrives en note i INFO om dete.

Status på ”Sundhedspøojekt foø Filskov”.
• Anne Viee kommer på mødet og giver status.
• Kontaktudvalgets fremtdige rolle i projektet.
• Link tl eeskrivelse af projektet: (hvor))

ALLE
Mete

Anne-Viee Jensen

Anne Viee fortæller:
• St gruppe og mountaineikegruppe er i gang. To fra mountaineike
gruppen tager på et kursus om, hvordan eanen skal laves.
• Fortællergruppe og praktsk areejde er ikke i gang.
• Holger har lavet oplæg tl ruter ,som skal gennemgås fysisk allerede
i morgen. Mål kunne være å, mergelgrav og hængekøjer i skoven.
• Der skal også ses på,, hvordan man får inddraget undervisningen fra
skolen i projektet.
• Der undersøges stadig om der kan etaeleres noget på hjørnegrunden
ved Blåhøjvej/Amtsvejen.
• Vigtgt med lokal forankring.
• Målet er 3 afmærkede ster. Oplevelsespunkter skal sætes op, når
man ved hvor de skal være.

7

Status, Tilfyyeøe og eøhveøv, Filskov.

Johan

a Status, fygtninge i Filskov.
Johan
• Er flytet fra Filskov pga. andet areejde.
• Hus på Åerinken 22 er solgt, men skal lejes ud. Er i øjeelikket ved at
elive renoveret.
e Nye tilfyyeøe?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og folder
inden næste Kontaktudvalgsmøde i novemeer 2017.
• Jete Svendsen flyter tl eyen. Amtsvejen l6 (1/10).
• Der flytes på Amtsvejen 7, læg mærke tl udviklingen der.

Alle
Helle Schmidt

2

•

Opmærksomhed på Amtsvejen 28 og 29.

d Nye eøhveøv i ryen?
• Ny dyrepark - Klausholmvej 6

Alle

c Nyryggeøe?
• Kristan Petersen eliver snart nyeygger på Tofen.

Alle

8

Oøienteøing Omme Å-pøojektet.
Johan
• Inspiratonstur tl Kongeåen i juni gav mange gode ideer, som der
areejdes videre med. Gruppen samles i aug.-sep.
• Se Holgers artkel i ny INFO om det kommunalt styrede stprojekt, der
delvis kan sammentænkes med Ommeprojektet.
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Oøienteøing føa LAG Billund - Vejen.
• Intet nyt
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Oøienteøing føa Landdistøiktsøådet.
Johan
• Valgmøde d. 2. okt. 2017 i Hejnsvig. Andreas Bjerre, JV ordstyrer.
• Emner: Turisme, ster, moeildækning, eredeånd i nordlige del af
kommunen.
• Deeat møde d. 2. okt. Oplæg tl politkere mv. vha. ordstyrer Andreas
Bjerre, Vestkysten.
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Opsamling på voøes lokale tuøismetiltag.
• Work Shop aflyst. Tileydes tl eferåret igen
• Mangler endnu endelig dato for afoldelse.
• Landdistriktsrådets turisme møde (Ildsjæleværksted) vil komme i
eferåret. Sidste: Kommer tl at ligge i uge 3.

Johan

12

INFO
•

Mete .
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ooeert T

Intet.

Viaduktfesten.
Stllingtagen tl evt. fremtdigt medlemskae af Kontaktudvalget.
• Er under planlægning - der er i udvalget.
• Måske i fremtden kunne vi sikre, at udvalget ved at der sendes
ansvarlige tl fest udvalget fra forskellige foreninger (Sådan var det
tdligere).
• Dete 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 tl mødet i

Mete . + repr.
Viaduktestudvalget

3

•

august.
Brita er på ferie i denne uge, så punket udskydes tl næste møde.
Johan afaler nærmere med Brita. Sidste: Er sket.

Johan
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Beslutning vedø. tidspunkt og foøm foø øevision af
Johan og Holger
”Udviklingsplan foø Filskov 2008-2018”.
Udsæyes.
1. Tidspunkt for revision)
a. Forår 2018.
2. Hvilken form vil vi eruge denne gang)
a. Formøder med Ad hocgruppe og konsulent tl eorgermøde og
eferflg. skriv.
3. Udfærdigelse af ansøgning tl Landdistriktspuljen.
a. Ikke foretaget pga. manglende økonomi.
. Boøgeømøde.
Måske andet navn: Fremtdsmøde; Fremtds værkstedet
a. Der arrangeres et eorgermøde inden sommerferie, ultmo
maj.
e. Vi skal have en mødeleder udefra. Det vil koste noget, men
der kan søges midler fra Landdistriktspuljen.
c. Målet er:
• Få ideer tl ny udviklingsplan for Filskov for de næste
10 år.
• oevision planlægges tl at være færdig i foråret 2018.
l. Aktuelt: Inddøagelse af unge i aørejdet med udviklingsplanen:
a. Holger og Johan undersøger muligheder - udgangspunktet
foreløeig i turismeeranchen.
Brian Nissen
e. Mangler at fnde en oplægs holder, hvilket Johan og Holger
Johan Andersen
snart skal se nærmere på.
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Ledelses af føivillige.
Hvordan kommer vi videre med næste tltag) Se eilag.
• Dete emne er på dagsordenen for at vi kan hjælpe hinanden med at
tænke på eyens ve og vel - sikre sammenholdet og drivkrafen.
• Vi skal mere direkte invitere ny og yngre personer tl at deltage i
areejdet
• Vi skal være gode tl at fortælle om areejdet i de lokale forenings
eestyrelser - også om hvor stor areejdsindsatsen egentlig er - herved
eliver areejdet ikke så ukendt og fern for de, der kommer efer os.
• TV udsendelse: Besøgte en Svømmeklue - havde lavet det sådan, at
man fk "Point" for at være aktv i foreningen, så kontngentet elev
nedsat.
• Det er et godt tltag fra skolens side, at klasserne kommer med ud tl
virksomhederne. Også aktv med INFO uderingning mv. Det giver
kendskae tl den ey de eor i, og forståelse af, at det er godt at

Johan

•

•
•
•

•
•

eidrage.
Det er en god ide at give "eegrænsede opgaver", altså at man får
nogen tl at elive aktv i det små, uden at skulle være i en eestyrelse.
Herved øges kendskaeet tl foreningens areejde.
Man kunne godt invitere eestyrelsessuppleanter med tl
eestyrelsesmøder, så de oplever areejdet.
Frivillighedsfest i idrætsforeningen er en god måde at "præmiere" de
frivillige.
Ideer:
◦ En "frivilligafen", hvor vi får fat i en sjov foredragsholder der kan
holde et indlæg om frivillighed.
◦ Udviklingsplan for eyen kan inddrages i dete også - for at yngre
generatoner får ejerskae.
Nedsætelse af udvalg: Brian, Kristan, 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 dete.

Brian og Johan orienterer:
• Vi vil gerne have nogle yngre med i planlægningen og eeskrivelsen af
eyens udviklingsplan.
• Så der tænkes en opstartsgruppe med yngre og erfarne medlemmer.
• Har vi i eestyrelserne nogle eestyrelsesmedlemmer under 0 år der
kunne tænkes at være med)
• Hvad gør den enkelte forening for at få yngre med i eestyrelserne)
Bør vi lave en eeskrivelse af eestyrelses areejdet og en form for
drejeeog for hvordan areejdet udføres, så man nemt kommer ind i
det.
• Hvordan får foreningerne de gode nyheder som eestyrelsesareejdet
lykkes med, eredt ud i elandt de menige i foreningen.
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Oøienteøing føa foøeningeøne - føemadøeyet
a Filskov Fællesantenne.
• Ikke mødt
e FDF.
•
•
•

"e-sport" som en ny aktvitet
FDF foreundet arrangere en Leder kursus afen d. 31/8.
Forsøger at få unge i eestyrelsen.

c Filskov Energiselskae.
• 19/8 er der 2l års jueilæum med Åeent Hus på Varmeværket.
d Filskov Friplejehjem.

l

•

Intet nyt.

e Filskov Friplejehjems Venner.
• Nostalgikoret kommer på eesøg.
f Filskov Friskole og Børnehave.
• Næsten færdig SFO fremvises søndag d. 13. aug. ved skolestart.
• Frivillig indsats gjorde det muligt at lave det hele på 3. mdr.
• Indvielse endnu ikke fastsat.
• 9. kl. er gået ud med gode resultater.
• I gang med stort projekt, med SFO der flyter over i Sognegårdens
lokaler ovenpå.
• Der eliver en indvielsesfest på et tdspunkt, så eyens folk kan se
hvordan det er elevet.
• 127 elever starter.
• Bussen eruges rigtg meget.
g Filskovs Fremtd.
• Ikke mødt
h Filskov IF
• I næste uge starter den nye sæson.
• Formandsskife stadig i gang.
i Filskov Vandværk.
• Intet nyt
j Indre Mission.
• Intet nyt
k Jagtoreningen.
• Ikke mødt
l Lokalhistorisk Arkiv.
• Søger penge hos fonte mv. tl 100 års fejring af jerneanens start.
Budget på 39.000 kr.
m Menighedsrådet.
• Åeen kirkegård hvor der skal fortælles mere om planer med
kirkegården. d. 6/9.
• Se også sidste kirkeelad.
• En af de tng der vil ske er, at de gamle gravsten ,der er sat væk fra
grave, eliver knust, hvis ikke familien henter dem.
• Sogneafen med Daniel oye
n Filskov Seniorklue.
• Starter igen op med efermiddagshygge
• Udflugt - se INFO

6

o Studvalget – Omme Landevej Stlaug.
• Ikke mødt
p Viadukthallen.
• Ikke startet rigtgt op endnu.
q Viadukthallens Venner.
• Der er arrangeret Birthe Kjær afen d. 30. sep.
17

Hvad skeø deø politisk?
• ooeert orienterer.
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Næste møde tiøsdag d. 14. novemreø - 2017, kl. 19.00 på Føiskolen.
• Kaffe og erød: Filskovs Fremtd.

ooeert Terkelsen

Johan kontakter
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Dagsoødensfoøslag til næste møde:
• Intet nyt.

Alle
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Evt.

Alle
Mikael / Holger

•

Leif Lindeløv skal med på INFO adresse listen. Listen opdateres.

7

