Kontaktudvalget i Filskov
Tid Tirsdag d. 6. februar 2018, kl. 19.00-22.00
på Filskov Friskole, Personalerummet.
Kaffe og brød Filskov Idrætsforening, Lene Carstens
Til stede
Fraværende med afbud Leif Lindeløv, Robert Terkelsen, Mette Østergaard
Søren Nielsen, Filskov FDF & FPF
Fraværende uden afbud Andreas Andersen
Kristian Petersen
Carsten Rosengreen
Verner Søvang
Særligt indbudte •
•

Filskov fællesantenne
Filskov Energiselskab
Filskov Jagtforening
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Repr. Mountainbikebanen: Jørgen Herlufsen
Torben Fasterholdt, Birkemosevej og Erling Christensen, Skovvej, Sdr.
Omme

Referent Mikael Lind

Dagsorden
1

Sundhedsprojekt for Filskov med motionsstier og mountainbikebane.
Orientering om Mountainbikestien:

Jørgen Herlufsen

•

Jørgen Herlufsen orienterede om Mountainbike banen

•

Alle godkendelser er nu ok. Formålet er at have et alternativ til det øvrige idræt i
byen. Der har været en konsulent på, så man kan få anlagt et optimalt spor. 3,7
km er der planlagt. Se evt. hjemmeside www.filskov-by.dk. Tre niveauer for
sværhedsgrad. Der er 15 frivillige der arbejder med banen. Der er blevet
investeret i nogle redskaber, f.eks. en "motorbør". Der er startet på "Afsnit 1" og
"afsnit 2" hvor der blev lavet en del i søndags. Der er lavet budget og tidsplan.
Banen skal bygges så den er så vedligeholdelsesfri som mulig. Budget på ca.
200.000 kr. Frivillige timer ca. 800 timer. Kommunen kommer med 50.000 kr.
samt nogle materialer. Forhandlinger om flere midler i gang. Tidsplanen, første
etape færdig i marts. Næste bliver oktober (Blå afsnit). Herefter frem til marts
måned 2019, så det hele står færdigt sommeren 2019.

•

Johan nævner at der bliver en dag i oktober 2019, Skolernes Motionsdag, hvor
man vil indvie nogle af de nye stier. Her bør mountainbikebanen også være med.

•

Johan nævner, at man kan søge til vedligehold fra Landsdistriktspuljen.

•

Se også artikel i "Info" og "Lyngposten"

1

Kort status generelt siden sidst
•
2

Johan orienterede. Se vedhæftede bilag fra Anne-Vibe, Billund Kommune.

Bredbånd til landområderne i Filskov og Sdr. Omme.

Torben Fasterholdt.

Der er kontakt med Sdr. Omme, Erling Christensen, Skovvej.

3

•

Johan nævner, at der er forskellige muligheder for at søge støtte. F.eks.
Landsdistriktsrådet / kommunen.

•

Torben orienterede. Der er mange hensyn. Der skal være mere end 60% med i det
det pågældende område. Torben har fået adgang til et kort med oversigt over
adresser med dårligt internet. Men har kan man ikke se om der er nogle adresser
der har fået tilsagn om hjælp til fibernet.

•

Der er flere der må hjælpe med arbejdet. Forslag: Torben Brink; Kim Laursen; Jan
Pedersen; Niels Mulbjerg; Henning Kristensen.

•

Torben og Erling bliver tovholdere og melder tilbage til Kontaktudvalget.

Godkendelse af referat fra det sidste møde.
•

4

Ingen kommentar - godkendt

Orientering fra formanden.
1. Ny folder trykt.
2. Henvendelse fra Lyngposten om nogen vil skrive om lokale fødselsdag etc. fra
Filskov?
1/
•

Er lagt ud ved købmand mv.

•

Birgit Rasmussen nævner at der er noget rettelser som også tidligere er nævnt:
Omkring vores nye affaldsplads, er ikke "Drevet af frivillige".

•

Johan vil gerne, at Friplejehjemmet nævnes under "spalte 6" på midtersiderne.

•

Lyngposten vil gerne have nogle lokal "journalister", der ville skrive noget om
lokale begivenheder. F.eks. fødselsdage mv.

•

Forslag: Erik "Købmand" - Johan spørger

2/

5

Johan

Løgprojekt rundkørslen.
Idé fra Ulla Fogtmann: Pynt rundkørslen med løgplanter
God idé! Den forelægger vi for Vej og Park, Billund Kommune.
Nedsættelse af arbejdsgruppe. Kontakt Ulla Fogtmann.
•

Forslag til at nedsætte et lille udvalg. Ulla vil gerne være med. Er der nogle vi
kunne spørge? Ingen forslag. Johan melder tilbage at Ulla selv må finde nogle.

•

Seniorklubben vil gerne støtte projektet med 500 kr. Kontaktudvalget ligeså.

•

Lene prøver at finde ud af, hvem ved "Park og vej" der kan kontaktes – formentlig
Lene
Chr. Iversen.

Johan

2

6

Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.

b Nye tilflyttere?
•

Nye i Thysens ejendom, Bredsten Landevej

•

Kim Rahbæk på Marinebjergvej

•

Ny på Jenniffer Pedersen, Midtgårdvej 45

•

Ny i Midtgårdvej 43

•

Åse flytter til Åbrinken

•

R bygges nyt hus bag skolen, Sognegårdsvej (Det gamle friluftsbad).

Åse foreslår ny ordning for kvitteringer fra købmanden vedrørende velkomstgaver,
som Sparekassen jo betaler som sponsor.
•

For at sikre at Åse har bilag, skal der tages et billede af kvittering og sende til
hende, så mener hun at dokumentationen er ok. Åse kontakter selv Helle.

Johan

c Nye erhverv i byen?
•

På Klausholmvej: Mini-Zoo

•

Tanjas hundepension er flyttet. Starter med reception d. 2/3.

d Nybyggere?
•
7

Kristian Pedersen, Toften

Orientering Omme Å stiprojektet.
Intet.
•

8

9

10

Der bliver skrevet til Lodsejere om status

Orientering fra LAG Billund-Vejen.
•

Robert forhindret i at deltage.

•

Johan nævner, at 1. marts er ansøgningsfrist for midler fra LAG

Orientering fra Landdistriktsrådet.

Robert Terkelsen

Johan Andersen

•

Har fokus på Mobiltelefoni (især ved Bøvl) og bredbånd i landområderne nordlige
del af kommunen.

•

Man ser på størrelsen og fordelingen af Landdistriktspuljen.

INFO – byfolder.
•

INFO er lige kommet ud. Vær opmærksom på at indlæg i INFO skal dække 14. dage
ind i næste periode, så man er sikker på at få dækket informationsbehovet.
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11

Or. fra mødet i Viadukthallen med Fritidsudvalget.
•

12

Se også mail.

Udviklingsplan 2018-2028.
Status.

13

Mikael Lind

Johan Andersen

•

Johan orienterer om planen.

•

Se indlæg i INFO side 23 og frem.

•

Kontaktudvalget vil gerne om Idrætsforeningen vil sponsorere fortæring og evt.
lokaleleje. Johan kontakter formanden.

Johan

Ledelse af frivillige – udsættes pga. generalforsamling.
Hvordan kommer vi videre med næste tiltag?
•

14

Johan tænker at dette også kan tænkes ind i udviklingsplanen 2018-2028

Orientering fra foreningerne - fremadrettet
a Filskov Fællesantenne.
b Filskov Energiselskab.
c FDF. Helle Schmidt sendte Bo Henriksen.
•

Bo minder om at der er Fastalavnsfest d. 11. feb. i FDF-hytten.

•

Sponsorbanko.

d Filskov Friplejehjem. Johan Andersen
•

Generalforsamling forestående.

•

Arbejder med strømbesparelse. Forventer en besparelse på ca. 1/3

•

Investering af kassebeholdningsmidler undersøges

•

Komfur skal kunne justeres i højde - indkøbes nyt. Sognegården får det gamle.

e Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen
•

Fastelavnsfest

•

Keld og Hilda arrangement

•

Lise Ness kommer

•

Mode opvisning

•

Danseaftener

f Filskov Friskole og Børnehave.
•

Vandskade på Sognegård. Gulv skiftet.

•

Nye skabe ved baren + rullevogne.

•

129 elever

4

•

13 i 0 klasse til sommer.

•

43 børn i børnehaven.

•

2017 regnskab ser ud til at blive ok

•

2018 får man lidt mere tilskud til inklusion.

•

28 medarbejdere aktuelt

•

SFO har taget nogle kræfter i dette år. Der er stadig opgaver ifm. Indgang,
udelokaler mv.

g Filskovs Fremtid. Repræsenteres i dag af Jan Petersen
•

Vil gerne til at være lidt mere synlige

•

Vil gerne hjælpe unge iværksættere i gang i Filskov - så lad det gerne sive ud
til de unge i Filskov. Vil også gerne være med til at udvikle evt. projektideer.

•

Har været med i finansieringen af Fodboldgolf - men de penge er ved at være
tilbage igen.

h Filskov IF. Lene Carstens:

i

j

•

Lalandia Cub står for døren. 490 hold. 6 haller. Masser af frivillige - flere kan
bruges)

•

Gymnastikopvisning

•

Generalforsamling i marts. Der er to nye der stiller op.

•

Det forventes at det bliver en fra bestyrelsen der tager Kontaktudvalgsposten
efterflg.

Filskov Seniorklub. Birgit Rasmussen:
•

Generalforsamling er overstået

•

Årsprogram er godt modtaget.

Filskov Vandværk. Holger Villumsen:
•

Generalforsamling forestående

•

Nye bestyrelsesmedlemmer nødvendig, så der skal findes nogle nye

•

Man kan efterspørge hvor vandrør er. Det klares i fremtiden af en ny teknisk
løsning pga. krav om hurtig reaktionstid.

k Genbrugspladsen. Leif Lindeløv:
•

Britta orientere da Leif er forhindret til mødet.

•

Brugere er glade for pladsen og der bliver også byttet i genbrugs containeren.

•

Der er problemer med enkelte containere hvor der kommer forkerte
materialer i. Der bør gøres mere ved skiltningen, men kommunen har ikke
været så hurtige, men nu kommer der nogle nye supplerende skilte.

•

Hvorfor ikke elektronik affald? Det ville kommunen ikke - man var bange for
at det skulle "forsvinde"
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•
l

5 hold er på pladsen 2,5 time om ugen.

Indre Mission.
•

Se vores program i INFO

m Jagtforeningen.
n Lokalhistorisk Arkiv. Verner Søvang:
Verner forhindret i at deltage.
o Menighedsrådet. Jørn Jensen:
•

Filmaften for unge

•

Sogneaften "Mand / kvinde - den lille forskel"

•

Stier på kirkegården er nu færdige.

p Omme Landevej Stilaug. Søren Elnegaard:
•

Lader afvente lidt, for at se hvordan Kommunens planer udvikler sig.

q Viaduktfesten
•

Der bliver arbejdet på det. Der mangles frivillige til indsamling af tombolagevinster.

•

Johan kan fortælle at Revyholdet er startet :-)

•

Der laves vedtægter - så man overholder lovgivning i forhold til hvidvaskning
og terrorlovgivningen.

r Viadukthallen. Verner Søvang: Bo repræsenterer denne aften
•

Der vedligeholdes. Ingen nye tiltag lige nu.

•

Der holdes øje med Kommunens fordeling af tilskud til hallerne.

•

Generalforsamling nærmer sig.

•

Hallens økonomi er god - kassekreditten er i plus.

•

Der er to der træder ud af bestyrelsen, så der skal findes nogle nye.

s Viadukthallens Venner. Johan Andersen
•
15

Generalforsamling afviklet.

Hvad sker der politisk?
- Robert forhindret i at deltage.

16

Næste møde tirsdag d. 8. maj 2018, kl. 19.00 på Friskolen.
•

17

Kaffe og brød: Filskovs Fremtid

Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Dagsorden følges

6

Valg af dirigent:
•

Jørn Jensen - Valgt

Bestyrelsens beretning
•

Se bilag med beretningen 2018.

•

Ingen opklarende punkter

Regnskab til godkendelse
•

Gennemgået af Åse Jensen og kontrolleret af Sonja Laustsen.

•

Regninger for årsabonnement uddeles til foreninger og forsyningsselskaber.

Budget for kommende år.
•

Budgetforslag fra Johan gennemgås.

•

Det drøftes om der skal mere på budgettet til julebelysningen. Til august vurderer
vi kassebeholdningen og sætter evt. mere på, hvis dette er muligt.

•

Det reviderede budget udsendes sammen med referatet.

Behandling af indkomne forslag.
•

Ingen indkommet

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I år vælges formand. Johan er på valg.
•

Johan er genvalgt.

Valg af bilagskontrollanter, to personer.
•

Sonja Laustsen og Andreas Andersen

•

Johan gør det fantastisk godt - vi er glade for den store indsats.

Evt.

Dagsordensforslag til næste møde:
Frivillige.

18 Eventuelt.
• November dagsorden:
Der laves en kassererliste i november (Opdatering) med e-mails. Dog kan
problemet være, at generalforsamlingerne i foråret ændrer på fordelingen i
bestyrelserne.
• Planlægning af hvem der tager sig af ophængning af julebelysning.
• Søren Elnegaard har lovet at se på julebelysningen, for at se om der kan
laves nogle forbedringer så beslagene bedre kan holde og er nemmere at
sætte op.
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