Kontaktudvalget i Filskov
Tid Tirsdag d. 14. november 2017, kl. 19.00-22.00
på Filskov Friskole, Personalerummet.
Kaffe og rødd Filskovs Fremtd
Til stede Se pkt. 14.
Føavæøende med afud Helle Schmidt, Andreas Andersen, Jacob Arvad, Mikael Lind, Brian Nissen,
Kristan Petersen
Føavæøende uden afud Jagtoreningen.
Sæøligt indrudte

•
•
•

Naturmedarbejder Anne-Vibe Jensen, Billund Kommune.
Britta Pedersen, Viaduktestudvalget.
Claus Junge

Refeøent Holger Villumsen

Refeøat
1

Sundhedspøojekt foø Filskov med motonssteø og mountainrikerane.
Status v/ biolog og naturmedarbejder Anne-Vibe Jensen, Billund Kommune.
•

Detaljeret tdsplan er udarbejdet og forelagt for de involverede borgere i Filskov.
Det skete den 8. november i Viadukthallen.
I mødet deltog også Stephan Gustn fra frmaet Gustn Landskab, Århus.

•

Indvielse af det samlede projekt forventes i oktober 2018.

Mødesteder på ruterne:
•

Der bliver etableret steder for møde og start for motonsinteresserede.

•

Vandresterne udgår fra Peterspladsen på nordsiden af købmandens bygning.
Det oprindeligt planlagte sted ved den gamle servicestaton på hjørnet af Blåhøjvej
lod sig ikke gennemføre.
På Peterspladsen vil der være lufpumpe m.m. tl cyklister.

•

Mountainbikeruten udgår fra en nyetableret plads. Den placeres ved banesten
der, hvor asfaltsten grener op tl friskolen.

Vandreruterne:
•

Under overskrifen ”Kløverster” arbejdes der fortsat med fre stforløb.
De ser ud tl at kunne gennemføres, selv om der fortsat mangler en række afaler
med lodsejere. På ruterne indlægges oplevelsessteder, der betegnes hotspots.
På disse steder opstlles af Gustn Landskab konstruktoner af forskellig art, hvor
grundmaterialet er fuldkantet egetømmer af høj kvalitet i format 5” x 5” (eller 6 x
6 ?).
Mange lodsejere på de af Stgruppen planlagte ruter siger indtl videre nej tl
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afmærkede ster på deres matrikler. Der bliver derfor i stedet tale om et stnet,
der adskiller sig markant fra det oprindelige oplæg fra Stgruppen i Filskov.
Sterne vil kun indeholde ganske få og korte strækninger, som der bliver ny adgang
tl landskab, eller som bliver genåbnet tl formålet.
•

Gødn rute 4,4 km mod nordøst. Peterspladsen-mergelsøerne og retur.
Oplevelsessted ved åen.

•

Blå rute 4,4 km mod nord og nordvest. Peterpladsen-Egebjerg-Fiskerivej og retur.
Oplevelsessteder er p.t. ingen af.

•

Rdd rute 7,9 km mod nordøst, som grøn rute men ud i det åbne land.
Peterspladsen, Vilkjærvej, Blåhøjvej, Ravlundvej, Trædemarksvej, Hedagervej,
Blåhøjvej og retur. Oplevelsessted Vildkjærvej ved mindesten for engelsk fyver.

•

Soøt rute 9,9 km. Peterspladsen, kirken, Hjertesien gennem mosen, Banesten,
Birkemosevej, Klausholmsvej, Filskovvej, Hjortlund Mose, Lille Hjortlundvej,
Mosegårdsvej, Tofegårdsvej, kroen og retur.
Som oplevelsessted vil der være ophængt højekøjer mellem træer ved banesten.

•

Kommentarer:
◦ Trafksikkerrhed: Bilernes hastghed på Blåhøjvej kan være et problem, hvis
vandrerne skal gå på asfalten og ikke på en st ved siden af asfalten.
◦ Økonomi: Ruterne blive ikke som i oplægget fra stgruppen, men de bliver billigere. Det meste af projektets budget går tl de konstruerede oplevelsespunkter, dvs. tl hotspots.
◦ Claus Junge tlbød jord tl stføring mellem Hedagervej og hotspot på grøn rute
ved åen. Dette kan lade sig gøre med en træbro over åen. Dermed kan linjeføringen delvis fyttes bort fra den befærdede Blåhøjvej.

Mountainbikesten:
•

Mtb-sten har været på tegnebordet længe før dette projekt blev en mulighed.

•

De første stforløb er afmærket på BaneDanmarks matrikel, men arbejdet er nu
stllet i bero. Det viste sig nemlig, at projektet mangler landzoonetlladelse.
Det arbejdes der nu med at råde bod på.

•

Til naboerne blev der den 2. november udsendt Naboorientering om ansøgning
om landzonetlladelse. Fristen for afgivelse af kommentarer var den 16. november.
På grundlag af disse udarbejdes oplægget tl selve landzoonetlladelsen.
Anne-Vibe Jensen håber, at oplægget bliver så godt, at der under den ofentlige
høring over 4 uger ikke indkommer indsigelser, da sådanne kan forsinke projektet
betydeligt.

•

Kommentarer:
◦ Ingen af mødedeltagerne eller naboerne tl BaneDanmarks matrikel havde her
to dage før deadline for kommentarer modtaget den omtalte Naboorientering
om ansøgning om landzonetlladelse.
Anne-Vibe Jensen lovede at sørge for efersendelse.

Anne-Vibe Jensen deltager i Kontaktudvalgets møde i maj 2018, men ikke i februar.
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Indlæg føa Claus Junge.
Byggeprojekt på Sognegårdsvej:
•

Bygmester Claus Junge planlægger byggeri af tre private boliger på Sognegårdsvej.

•

Boligerne vil blive placeret på et af friskolen indkøbt areal, hvor frilufsbadet lå.
I arealets østlige side er der mellem Sognegårdsvej og Midtgårdsvejen en gammel
st, som kommunen nedlægger og lader følge med i handlen. Det giver Claus Junge
hovedbrud.

•

Nedlæggelse af sten vil indebære, at visse rækkehuse ved Midtgårdsvej ikke
længere har direkte adgang tl deres haver. Plæneklippere og andre
haveredskaber vil skulle bæres igennem stuerne. Forhandlinger med Billund
Kommune har vist, at kommunen ikke har nogen løsning på denne forringelse af
beboernes boliger, og at de ej heller har tænkt sig at løse det.

•

Claus Junge kan derfor ikke se anden løsning, end at han må undlade nedlæggelse
af sten, selv om den nu bliver hans.

Bankernes holdning tl byggeri i landsbyer:
•

Claus Junge har køber tl t af de tre huse. Der er tale om en ung familie med
usædvanlig god opsparing. Alligevel kan de ikke låne. Problemet er, at bankerne
arbejder meget overfadisk med detaljerne i lånesager.

•

Der er eksempler på lånetlbud, hvor en bank kun tlbyder 700.000 kroner,
medens en anden bank tlbyder 1.500.000 kroner tl samme projekt. Der fndes
andre eksempler på mennesker, der gerne vil bygge, men som afvises af bankerne.

•

Bankerne har ikke viden om de faktske forhold, der er langt bedre, end de tror.
Filskov er ikke udkantområde. Vi ligger meget tæt på Billund, der er vækstområde.

Byens fremtoning, navnlig langs de fre hovedgader:
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•

5-10 steder ser noget slidte ud og trænger tl vedligehold.
Huse og haver trænger tl en overhaling.

•

På Blåhøjvej trænger fortovet tl opretning, således at det bliver plant og højere,
og således at det ikke hælder. Nu er kanten nede i plan med vejen.
Pensionister kan ikke gå på fortovene, hvorfor de i stedet går ude på vejen.

•

Id : Etabl r et frivilligt hold, der tlbyder oprydning på arealer ved facader.

•

Id : Årlig kåring af det mest attraktve sted, dvs hus og have som en tltalende
helhed.

Godkendelse af øefeøat føa det sidste mdde.
Godkendt.
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Oøienteøing føa foømanden.
Id fra Ulla Fogtmann: Pynt rundkørslen med løgplanter ?
God id ! Den forelægger vi for Vej og Park, Billund Kommune.
OBS: Tingvejen er statsvej, så hvordan er ansvaret fordelt?
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Tilflytteøaøøangement.
Claus Junge oplyste, at der er afoldt et velkomstarrangement for tlfyttere.
Det skete på kroen en søndag formiddag med cirka 20 deltagere og var vellykket.
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Status på tlflytteøe og eøhveøv i Filskov.
a Status, flygtninge i Filskov.
Ingen.
r Nye tlflytteøe?
Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter tlfyttere med velkomstkurv og folder
inden Kontaktudvalgsmøde i november 2017.
•

Hos Vera – ikke nærmere beskrevet.

•

Klaver, som vi ikke kender det eksakte navn på.

•

I Larses, Omme Landevej – ikke nærmere beskrevet.

•

Filskov har generel mangel på lejeboliger.

c Nye eøhveøv i ryen?
•

Strunks fuglested har fået en ny ejer, der dog ikke vil bo på Søndermark gamle
Skole. Det kommer en bestyrer derimod tl at gøre.

d Nyryggeøe?
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•

En familie med ukrainsk baggrund har en byggeafale på Sognegårdsvej med
Claus Junge.

•

Stofers Auto udvider.

Oøienteøing Omme Å stpøojektet.
Johan Andersen har været på inspiratonstur tl Kongeåen i juni.
Med sig hjem havde han mange gode ideer, som der arbejdes videre med.
Omme Å-stgruppen arbejder videre med gentagne besøg hos lodsejerne, som er besøgt
over 2-3 år.
Vi mærker en langsomt voksende interesse, men har ved Kongeåen set, at 10 år ikke er
nogen usædvanlig tdshorisont – selv om det er et langt tdsperspektv at arbejde med.
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Oøienteøing føa LAG Billund-Vejen.
Robert Terkelsen oplyste, at mulighederne for at hente økonomiske midler fra denne kilde
bliver stadigt mindre. Måske holder ordningen fre år mere.
Måske kan vi herfra få midler tl vore to stprojekter ved vej, nemlig tl rundkørslen og tl
Sønder Omme. – NB: Dog kan projekter kun få midler n gang, og der er allerede givet.
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Oøienteøing føa Landdistøiktsøådet.
Johan Andersen oplyste, at mere bredbåndsnet og bedre mobildækning er højt prioriteret
af Billund Kommune og at de sidste landdistrikter indenfor vor kommune nu ser ud tl at få
forbindelse. Urup forsynes nu af SydEnergi.
Filskov og Sønder Ommes landområder er de sidste, der får tlbud om dækning.
Det vil formentlig foregå som fere enkeltprojekter ud ad sognevejene.
Billund Kommune er ved at undersøge mulighederne for tlskud uden at komme i konfikt
med lovgivning.
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INFO – ryfoldeø.
Mette Østergaard arbejder igen med folderen Velkommen tl Filskov.
Korrektureksemplarer blev omdelt, og der modtages kommentarer tl deadline fredag den
24. november, uge 47.
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Viaduktfesten.
Britta Pedersen fortalte, at overførsel af formalia med bankkonto osv. fra den gamle
frivilliggruppe tl nye aktve tager td, da der ikke er tale om en forening med vedtægter
eller CVR-nummer. Det skal være nemmere i fremtden. Viaduktesten får derfor snart sin
egen forening, så den kan samarbejde med bank og andre.
Der er behov for frivillige.
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Udviklingsplan 2018-2018.
Vi har behov for en revision af Udviklingsplan for Filskov 2008-2018, hvilket vi skal levere
jævnfør afale med Billund Kommune. Johan Andersen og Holger Villumsen har været i
dialog med to mulige konsulenter, der hver har fremsendt tlbud på assistance.
Med dagsorden tl dette møde var udsendt bilag med
1) tlbud fra Landdistriktshuset v/ Merete Juul, Skærbæk og
2) ansøgning tl Billund Kommune om fnansiering. Svar forventes indenfor en måneds td.
Vi har også modtaget tlbud fra Landsbyhøjskolen v/ Tyge Mortensen, Sydfyn, men den
blev valgt fra, da vi konstaterede, at der ikke skal ansøges om et stort beløb, og at
ansøgningen derfor kun skal vedlægges t tlbud.
Udviklingsarbejdet skal foregå i foråret 2018. Arbejdsformen vil være baseret på
konsulentens formøder med en ad hocgruppe og konsulentens optræden tl borgermøde
samt eferfølgende skrivearbejde. Som noget nyt vil der blive fokuseret på unge op tl 3040 år for at sikre deres engagement i udviklingsplanen.
Vi har behov for et generatonsskife.
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Ledelses af føivillige.
•

Hvordan kommer vi videre med næste tltag?

•

Punktet blev ikke behandlet, da tden var vidt fremskreden.

5

Udsat tl næste møde, februar 2018.
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Oøienteøing føa foøeningeøne - føemadøettet
a Filskov Fællesantenne. Afud fra Andreas Andersen.
r Filskov Energiselskab. Afud fra Kristan Petersen.
c FDF. Helle Schmidt sendte Søren Nielsen.
•

Vi har 15 deltagere i spejderaktviteter og 10-12 deltagere i e-sport.

•

Der har været afoldt LAN-party med 15 deltagere, hvoraf nogle kom fra
andre byer. FDF Filskov er blandt de første FDF-afdelinger med e-sport.

d Filskov Friplejehjem. Johan Andersen
•

Der arbejdes med sikker anbringelse af penge og med planer om at give
bestyrelsesmedlemmer honorar for deres arbejde.

e Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen:
•

Der har været afoldt danseafen, en musikafen med Johan & John samt
fere andre arrangementer.

f Filskov Friskole og Børnehave. Afud fra Brian Nissen.
•

Johan Andersen oplyste, at der nu ansættes en SFO-leder, hvilket er en
opgradering fra teamleder. 55 børn er tlknyttet SFO.

•

Skolens elevtal er 130+. Den har samarbejdsafaler med en række private
virksomheder: friplejehjemmet, købmanden, kroen, Claus Junge, FK Tråd og
energiselskabet.

•

Der arbejdes med færdiggørelse af ombygning af sognegårdens stueetage.

•

Adventsfest 14/12.

g Filskovs Fremtd. Afud fra Jacob Arvad
h Filskov IF. Lene Carstens:

i

•

Lalandia Cup 2018 foregår den 2.-4. marts. Allerede nu får vi tlmeldinger.
Sidste år havde vi 465 hold fra nær og fern, hvilket vi nok også får i år.

•

Gymnastkopvisning den 17. marts, og fere andre arrangementer.

•

Vi har generalforsamling sidst i marts, hvor vi får brug for et nyt
bestyrelsesmedlem.

Filskov Seniorklub. Birgit Rasmussen:
•

Ser tlbage på gode udfugter i de seneste måneder og er ved skrue et nyt
program sammen for de kommende måneder.

•

Har tl generalforsamlingen behov for et nyt bestyrelsesmedlem.

6

j

Filskov Vandværk. Holger Villumsen:
•

Vi arbejder igen med fuldstændiggørelse af det digitale kort, så vi kan forlade
papirbaserede kort.

•

Vi har behov for et nyt bestyrelsesmedlem tl generalforsamlingen i marts.

k Genbrugspladsen. Leif Lindeløv:

l

•

Indviet i september. Filskov blev nævnt i TV2, men billedsiden var fra en
tlsvarende frivilligdrevet genbrugsplads i Vorbasse.

•

I Filskov forventes en indkøringsperiode på et års td, og den er der brug for.
Borgerne er venlige, men vi har konstateret, at mange borgere sjusker, når de
placerer deres afald. Sorteringen er derfor ringe. Kommunens lønnede
servicemedarbejder er irriteret over tdsforbrug tl manuel efersortering.

•

Pladsen er uheldigt indrettet. I stedet for n stor asfaltlade er der udlagt
kørearealer, der er så stramme, at kommunens egne lastbiler er tvunget tl at
køre ud i den bare jord. Det må ende med eferasfaltering.
Der kunne også være bedre plads mellem containerne.

•

Den skriflige kommunikatonen på pladsen er generelt ringe.
Vi har et usædvanligt kommunikatonsproblem, da Peter Skov fra Billund
Kommune har forbudt os at anvende ordet ”ikke”. Vi må derfor afstå fra at
skrive, at der ikke må afeveres fx elektronik og polstermøbler.
Når folk ikke kan fnde en egnet container tl disse tng, stller de dem blot et
eller andet sted, hvilket fører tl, at servicemedarbejderen bliver irriteret over
mangelfuld sortering med mere. Her er vi i en ret dum situaton.

•

Evalueringsmøde med Billund Kommune afventes.

Indre Mission. Afud fra Mikael Lind.

m Jagtoreningen. Ikke repræsenteret i afen.
n Lokalhistorisk Arkiv. Verner Søvang:
•

Vi har netop passeret 100-året for åbning af jernbanedrif i Filskov.

•

Jubilæet blev markeret i hallen med 3-400 besøgende, der så på udstlling af
plancher, billeder og historiske genstande.
Fredericia Postorkester, der er fusioneret med Fredericia Jernbaneorkester,
optrådte på scenen. Det var en meget vellykket dag.

o Menighedsrådet. Jørn Jensen:
•

Der er både koncert og andre arrangementer på vej, hvilket fremgår af
kirkebladet.

•

I september havde vi et velbesøgt afenmøde på kirkegården, hvor der blev
berettet om planerne for ny indretning og brug af bevaringsværdige gravsten.
De er næsten færdige med at give sterne nyt underlag og belægning.

p Omme Landevej Stlaug. Søren Elnegaard:
•

Vort stprojekt skal på Billund Kommunes stplan. Vi opgiver at gå solo, da vi
ikke kan skafe tlstrækkeligt med økonomiske midler.
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q Viadukthallen. Verner Søvang:
•

Har haf gentagen hærværk på hoveddøren, der har et specialdørgreb.
Døren skal kunne låses med en låsechip og dørgrebet er derfor bekosteligt,
4.000 kroner. Der er iværksat initatv tl at fnde den eller de skyldige, der
måske er gengangere?

•

Skal udskife et bestyrelsesmedlem på kommende generalforsamling, og der
er heldigvis fundet en borger tl at påtage sig opgaven.

ø Viadukthallens Venner. Johan Andersen:
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•

Festen med Birthe Kjær i hallen var hyggelig og gav overskud med 300
deltagere.

•

Det er imidlertd økonomisk risikabelt at stlle et så dyrt arrangement på
benene, så der er ingen aktuelle planer om nyt arrangement.

Hvad skeø deø politsk?
Byrådsmedlem Robert Terkelsen (V):
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•

Valgdagen kommer i næste uge, så byrådet træfer ingen politske beslutninger for
tden.

•

Dog arbejdes med nye løsninger på plejehjem, og der søges efer viden om
behovet for plads i kommunens haller, eller med andre ord: Hvor er der ledig
kapacitet?

•

Cykelster fra Filskov tl rundkørslen og på det manglende stykke tl Sønder Omme
sættes i cykelstplan 2018, men det er ikke det samme som, at de bliver anlagt
nævnte år.

•

Filskov har ved dette kommunalvalg to kandidater på stemmesedlen, da der også
er Martn Flemming Kjølby fra Liberal Alliance.

Næste mdde tøsdag d. 6. ferøuaø 2018, kl. 19.00 på Føiskolen.
•
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Kafe og brød: Filskov IF.

Dagsoødensfoøslag tl næste mdde:
•

Frivillige – se punkt 13 ovenfor og referat fra den 8. august 2017.

18 Eventuelt.
• Fra nytår har Lone Elkær Julsmølle privat dagpleje på Blåbjergvej 20.
• Jenny Nielsen er gæstedagplejer frem tl august 2018. Hun hjælper ved
sygdom blandt de faste dagplejere.
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