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Kontaktudvalget i Filskov 

Tid Tirsdag d. 8. maj 2018, kl. 19.00-22.00  
på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Filskovs Fremtid. Bemærk Jørgen Arvad meldt afbud. 

Til stede Leif Lindeløv, Robert T, Jan Petersen, Tommy Christensen, Brian Nissen, Lise 
Stæhr Reichstein, Bo Henriksen, Britta Pedersen, Mikael Lind, Johan Andersen, 
Sonja Laustsen, Mona Tyrsted , Holger Villumsen, Hanne Engbjerg, Jørn Jensen 
(Senere på aftenen). 

Fraværende med afbud Mette Østergaard, INFO 

Peder Eriksen, Vandværket 

Søren Elnegaard, Ommelandevej Sti lav 

Andreas Andersen, Filskov fællesantenne 

Fraværende uden afbud Carsten Rosenberg, Filskov Jagtforening 

 

Særligt indbudte 1. Anne-Vibe Jensen – sundhedsprojektet. 

2. Torben Fasterholdt -  bredbånd (Ikke mødt) 

3. Charlotte Junge – fælles bykalender. 

4. Arne Iversen - Grand-fondoløbet (Ikke mødt, Johan informerede) 

Referent Mikael Lind 

Dagsorden 

1 Status på sundhedsprojekt for Filskov. 

Der er nu gang i færdiggørelsen af projektet. Se information i INFO 2 side 13 ff. 
Der skal laves en folder. 
Der bliver lavet Endomondo informationer, så man via denne App kan finde ruterne. 
Budgettet holder ser det ud til. 
Tømrerarbejde sat igang. 
Kommunen sætter metal standere op, mv. 
Tingene sættes op i løbet af sommeren. 
Indvielse d. 12. og 13. oktober i forbindelse med Skolernes Motionsløb fredag. 

Anne-Vibe 

Jensen 

2 Status på bredbånd til landområderne i Filskov og Sdr. Omme 

Torben ikke mødt. 

Johan fortalte at der ville være et bredbåndspuljemøde i juni. Det kan betyde at det kan 
blive lettere at få tilskud. Billund Kommune er vært. 

Torben 
Fasterholdt 

3 Fælles bykalender.    

Charlotte Junge havde undersøgt muligheden for en "App" til mobilen med adgang til 

Charlotte 
Junge 
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bykalender. Der findes faktisk allerede en som fungere og kan bruges til alle byer! 
App’en heder "Min landsby". 
Her kan man lave en fælles kalender og nyheder. 
Den er til rådighed via en hjemmeside også. 

Vi drøftede ideen og der var en positiv holdning til det. Men vi skal være opmærksom 
på at vi også har brug for en hjemmeside stadig. Iden er at hjemmesiden skal være til 
de mere statiske informationer og denne App til de mere "hurtige" oplysninger. 

Nedsættelse af arbejdsgruppe.                                  
Charlotte Junge 
Mikael Lind 
John Havn. 

 

NB. Flere prøvede under mødet at installere denne App. Hvis man installere Appen, 
beder den om tilladelse til nærmest alt på telefonen (f.eks. at se ens kontakter). Vi skal 
have drøftet det med udvikleren, for det burde ikke være nødvendigt og der er nok 
nogle brugere, som så ikke vil installere sådan et program. 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

4 Status om Grand-Fondo-løbet d. 24. juni 2018 i Filskov. 

Der er allerede arrangeret en del - Johan informerede. 

Filskov Cykelklub står for arr. Ronnie og John Skou spiller til. 

Peter Junge lægger plads til aktiviteterne. 

 

5 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 

Godkendt. 

Alle 

6 Orientering fra formanden. 

1. Ulla Fogtmann har givet tilsagn om at tage sig af projektet i rundkørslen. 

Kommunen vil være med til at vedligeholde, så rundkørslen ikke er kommunes 
eneste uden "pynt". 

2. Borde-bænkesæt til anlægget. 

Der er ikke kommet tilbagemelding fra vores kontakt person. ved kommunen. 
Johan følger op. 

3. Flagstænger indkøbt – Flagning hvordan fremover. 

2 til hver "byport". 5 meter. Sofus har sponsoreret støbningen. 

Ud mod Sdr. Omme er de flyttet ift. tidligere placering. Der er valgt en "mellem" 
løsning, da de ikke så godt kunne stå ved den nye byskilts placering pga. 
bevoksning. 

Man kunne godt bruge nogle små "standere" (vimpler), som kunne være sat op 
til hverdag. Johan foreslår at vi køber sådanne og udskifter dem en gang om året. 
Disse er indkøbt. 

Det er aftalt med Henrik Watson, at han passer flagningen. 

Der er brugt ca. 12.000 kr. som passer med det vi tidligere havde besluttet. 

Johan 

 

 

 

 

Johan 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

7 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  
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a Nye tilflyttere  

Ved "Theis", Bredstenlandevej. Indflyttet midaldrende ægtepar. 
Kim og Conny Rahbek på Marinebjergvej 
I lejemål hos Svend Erik Kristiansen, Omme Ldv er indflyttet Svend Erik Hermansen 
m. 2 børn. 
Bag skolen, det nye hus, flytter der nogle nye ind i efteråret(Sognegårdsvej) 
Linda (Frisør) flytter i ungdomsbolig 
Mikkel Jørgensen er flyttet på Åbrinken 
Lilians hus ?? 
Tre nye indflytninger bag Vera på Skolegyden. Nybyggeri. 
Midtgaardvej 43 er tom, der kunne komme nogen snart. 
Egon og Edit flytter til Gyvelvænget og deres hus på Amtsvejen er dermed solgt til 
Jonas Mikkelsen og kæreste. 
Mitte og Niels Winther har købt Toften 2 (Hvor Jesper, søn, skal bo) 
Michelle Rosengreen og kæreste, Toften 17 har købt hus på Toften. 

Toften 25 er solgt, så der kommer nye til der. 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

Ingen. 

Alle 

c Nybyggere? 

 - Hans Winther, Skolegyden, 3 lejligheder 

Alle 

d Flygtninge? 

 Ingen. 

Alle 

8 Orientering Omme Å stiprojektet. 

Det er blevet lidt vanskeligere, da Peter Beierholm, der har købt Plovmanns skov, også 
har købt yderligere jord langs Omme Å. Dermed har han "sat" sig på en del af den jord 
som stiprojektet håbede på at få adgang til. 

Også andre blokeringer / udfordringer langs åen mod Sdr. Omme i form af fredning af 
kanalforløb ved Sdr. Omme og ændringer ved tidligere Møbjerg Dambrug. 

Johan 

9 Orientering fra LAG Billund-Vejen. 

Robert sider ikke i LAG mere. Så vi har ikke én fra Filskov med i LAG. 

Der er godt en million der skal deles ud til projekter, så det gælder om at ansøge. 
Kontakt LAG-koordinator, Merethe Thyssen. 

Robert 
Terkelsen 

10 Orientering fra Landdistriktsrådet 

1. Orientering fra Årsmødet.  

Indlæg ved landsdistriktsforsker, Hanne Tanvig. 

Johan viste en slide på projektor "Opbygning af kapacitet i faser". Filskov er på denne 
liste i "3. kategori” – ”Den professionelle fase" 

Bopælskoordinator, Marianne Witte, havde et indlæg på årsmødet. Her blev der nævnt, 
at der er en del udlændinge der arbejder her i landet, der gerne køber huse. 

Johan 
Andersen 
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Se evt. referat på Landdistriktsrådets hjemmeside www.bldr.dk 

2. Or. fra mødet m. landdistriktskoordinatoren. 

Henviser til ref. fra mødet m. landdstrikktskoordinatoren. 

11 INFO 

Nye folk ønskes til Peter Junges og Hanne Egebjergs ruter. Jan Petersen, Fiskerivej, vil 
gerne melde sig til en rute, evt. Hannes. Det tager vi gerne imod - tak. 

Der er i alt 4 landruter. Vi skal gerne have nogle nye til at tage over. Alle foreninger, 
tilknyttet Kontaktudvalget spørger til næste møde i august, om nogle vil overtage en 
rute. 

Mulig løsning på sigt: Der kan laves en løsning, så foreningerne i Kontaktudvalget 
fremover på skift tager en rute i en nærmere bestemt tidsperiode. 

Punktet diskuteres på næste Kontakt udvalgsmøde. 

Vi skal have en beskrivelse af de 4. ruter så vi kan fortælle om det. Mette skal sende 
rute beskrivelsen. 

Johan 

 

 

 

 

 

Mette 

12 Evaluering på genbrugspladsen. 

Der har været og kommer nogle møder med kommunen(evaluering). 

Kommunen er ikke glade for vores affaldssortering, så der kræves meget manuel 
sortering efterfølgende. Udvalget har fortalt kommunen at der skal være bedre 
information på skilte. Men det er også uheldigt at man f.eks. ikke kan aflevere f.eks. 
isolering og derfor bliver det smidt i "brændbart". 

Der har været snak om videoovervågning for at se om der kommer håndværkere, som 
jo ikke må aflevere affald på pladsen. 

Johan fortæller: Landdistriktsrådet diskutere også dette med lokale genbrugspladser og 
afventer evalueringsmøder i alle lokalsamfund i kommunen.  

Birgit har skrevet at hun er bekymret for bemandingen på pladsen. Der er ikke nok 
frivillige. Leif fortæller at det jo ikke er svært at være frivillig, så alle kan gøre det. 

Vi diskuterer dette igen til næste møde. 

Leif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

13 Status på udviklingsplan 2018-2028.  

Der bliver arbejdet med de input der kom og der kommer en præsentation på næste 
Kontaktudvalgsmøde i august. Forhåbentlig kan det sendes ud sammen med 
dagsordenen.  Herefter en ny informationsdag i efteråret. 

Pluk af ideer, som allerede diskuteres i diverse bestyrelser: 

1. Fællesspisning. 

Er en god ide, men det kræver at der er "hænder" til det praktiske, også 
oprydning. 

2. Fælles by-kalender. 

Se punkt 3. 

Johan 

14 Planlægning af hvem der tager sig af ophængning af julebelysning 2018. 

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. 

Til næste møde, skal vi have fundet ansvarlige for op/ned -tagning. 
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15 Orientering fra foreningerne – fremadrettet  

a Filskov Fællesantenne.  

- ikke mødt 

 

b Filskov Energiselskab.  

- ikke mødt 

 

c FDF.  ved Bo Henriksen. 

Der har vært evaluering af sponsorbanko, hvor der ikke var så mange. Det skyldes 
at det faldt sammen med andre arrangementer i byen (måske ny kalender kan 
modvirke dette) 

e-sport er igang. Der er lagt internet via Fibre i FDF-Multihuset. 

FDF er med ved konfirmationer, 8-kamp ved Viaduktfest. 

60 brugte stole er blevet købt, da de brugte møbler fra det gamle plejehjem er ved 
at være slidte. 

Sommerlejr i Stilbjerg. 

 

d Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 

Arbejder med sikker placering af formuemidler. 

 

e Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen 

Grillfest; Kartoffeldag; Sommer udflugt; Birgitte og John Skov kommer og 
underholder osv. 

 

f Filskov Friskole og Børnehave.  

Generalforsamling afholdt. Bestyrelsen har samme sammensætning som før. 

Nye stole til Sognegården indkøbt.  

Julemarked til 24. November fremover. Adventsfesten bliver nok lidt kortete.  

Der er ansat en ny lærer fra august, Lone Skovgaard, Gadbjerg. 

Forventeligt 14 børn i 0-klasse til august. 

 

g Filskovs Fremtid.  

Generalforsamling afholdt. Der er kommet ny med, Tommy . Jørgen Arvad er stadig 
Kontaktudvalgsrepræsentant. 

 

h Filskov IF.  

Udskiftning i bestyrelsen. Også ny formand. 

Svømme udvalget er nedlagt. Grindsted Idrætsforening tilbyder forventeligt noget. 

Vil gerne lave flere børneaktiviteter. 

(Unge vil godt være frivillige, men man bør beskrive opgaverne ret præcist) 

 

i Filskov Seniorklub. Mona Tyrsted kom ind i stedet for Birgit Rasmussen denne  
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aften: 

Arrangementer: Kommunen rundt i bus; Udflugt planlagt; Spil og hygge på 
plejehjemmet om onsdagen fra kl. 14:00 

j Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen: 

- Afbud 

 

k Genbrugspladsen. Leif Lindeløv: 

Se tidligere afsnit i referatet. 

 

l Indre Mission. Mikael Lind:  

 Se program i Info. 

 

m Jagtforeningen. Carsten Rosengren. 

- Ikke mødt 

 

n Lokalhistorisk Arkiv.  

Mange aktiviteter og kurser; Persondataforordnings aften; 4. maj arrangement; Til 
byfest kommer der lidt af udstillingen fra 100 års jubilæet; Udflugter planlagt. 
Plakatplacering i hallen til diskussion. 

Se også INFO 

 

o Menighedsrådet. Jørn Jensen 

Udflugt planlagt; Stier på kirkegård færdig. Tag gerne en tur derom; De gamle 
gravsten, der ikke blev hentet, er nu destrueret, men de er blevet fotograferet, så 
det er muligt at se dem stadigvæk. 

 

p Omme Landevej Stil-laug. Søren Elnegaard. 

 - Afbud 

 

q Viaduktfesten. Britta Pedersen 

Programmet på plads, så folderen kommer snart ud; Mangler nogle til at finde 
gevinster til tombola; Nødvendigt at lave en stiftende generalforsamling for at have 
mulighed for at lave ny bankaftale; Næste år er der 40 års jubilæum for 
Viaduktfesten. 

 

r Viadukthallen ved Bo 

(Note: Der er ikke sammenfald med datoer i Sundhedsprojekt og Viaduktfesten 
ifølge dato i papiret udleveret af Anne-Vibe Jensen) 

Generalforsamling afholdt, og der er kommet nye med i bestyrelsen;  

Der skal købes nogle nye ting, f.eks. er ovn i køkkenet ikke god, så der kommer en 
industriovn i stedet for. 

Det har i nogle år været drøftet, om man kan udvide hallen, så de planer arbejdes 
der videre med. Der bliver afholdt et ide møde for interesserede i byen, så man kan 
få så mange inputs som mulig. Hallen er nu gældfri og derfor er der mulighed for at 
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skabe nogle bedre rammer. 

Kommune har lavet halanalyse og den skal gerne være udleveret så den er klar til 
idemødet, så man også kan bruge nogle af de informationer der er fundet her. 

Der bliver spurgt om der er nogle nye planer for mødelokalet, da der er noget støj 
fra hallen. Ideer er velkomne til idemødet!  

s Viadukthallens Venner. Johan Andersen 

Der er taget kontakt til de lokale unge. "Lokker" med at der står nogle penge og 
venter på at blive brugt :-)  

 

t Hjertesti. 

Hanne fortalte kort. 

 

16 Hvad sker der politisk? 

Robert orienterede. 

Robert 
Terkelsen 

17 Næste møde tirsdag d. 14. august 2018, kl. 19.00 på Friskolen. 

Brød: Filskov Seniorklub. 

 

18 Dagsordensforslag til næste møde – august 2018: 

1. Frivillige.  

2. Der laves en kassererliste i november (Opdatering) med e-mails. Dog kan 
problemet være, at generalforsamlingerne i foråret ændrer på fordelingen i 
bestyrelserne.  

3. Præsentation af udkast til udviklingsplan 2018-2028. 

4. Julebelysning. 

5. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. ny bykalender. 

6. INFO-ruter. 

7. Bypedel. 

8. Anlægget. 

 

19 Eventuelt. 

Tommy:  

Filskov Fodboldgolf-klub. Er ved at udvide området ved kroen, herunder skal 
Tennisbanen bruges til noget fornuftig. Ide om at dagplejere og andre 
interesserede børn/unge kan bruge nogle af forholdene. 

Foldboldgolf-klubben kunne godt være med i Kontaktudvalget. Johan inviterer. 

 

Bypedel. Det har været fremme engang, men det findes vist ikke så meget mere. 
Det kunne ellers godt være godt for at kunne passe anlægget mv. Også 
legepladser mv. kan trænge til opsyn og vedligehold. Det blev diskuteret en del 
og det kunne være en rigtig god ide at arbejde videre med. 

Britta: 

Kunne vandhullet i anlægget nedlægges, så man ikke skal være bekymret for de 
små børn. En bakke med et rør som rutsjebane i stedet kunne være noget. 

 

 

 

 

Johan 

 

 


