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Kontaktudvalget i Filskov 

Tid Tirsdag d. 14. august, 2018, kl. 19.00-22.00  

på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Brød: Filskov Seniorklub. 

Til stede Bo Henriksen  Filskov FDF & FPF / Viadukthallen Filskov 

Johan Andersen (formand) Filskov Friplejehjem 

Sonja Laustsen Filskov Friplejehjems Venner + Hjertesti 

Mikael Lind (sekretær) Filskov Indre Mission 

Birgit Rasmussen Filskov Seniorklub + genbrugsplads 

Holger Villumsen ?? 

Britta Pedersen Viaduktfesten 

Tommy Christensen Filskov Fodboldgolf klub 

Robert Terkelsen Medlem af Billund Byråd 

Jesper Nielsen Filskov Vandværk 

Søren Elnegaard(kasserer) Ommelandevej Sti lav 

Lise Stæhr Reichstein  Filskov Idrætsforening 

Andreas Andersen Filskov fællesantenne 

Jørn Jensen Filskov Menighedsråd 

Mette Østergaard INFO 

Helle Schmidt Velkomstgruppe 

Fraværende med afbud Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 

Fraværende uden afbud Carsten Rosengreen Filskov Jagtforening 

 

Særligt indbudte 1. Anne-Vibe Jensen – sundhedsprojektet. 19.45 

2. Torben Fasterholdt -  bredbånd (Ikke mødt) 20.30 

3. Charlotte Junge – fælles bykalender. 20.15 

4. Konsulent, Merethe Juul Thyssen. 19.00 

Referent Mikael Lind 

Referat 

1 Orientering om udkast til Udviklingsplanen for 2018-2028. 
Ved Konsulent, Merethe Juul Thyssen. 

Se udleveret folder. 

Folderen er ikke helt færdig, så Merethe udsender folderen så vi kan anføre inputs, 

rettelser, navne og input til sektioner om "Vision" og "Strategi". Merethe sætter input 

ind i dokumentet. 

Holger og Johan afslutter redigeringen. 

Mikael sender Meretes email ud til alle i udvalget, så vi kan komme med input. Skriv 

hvilken side/afsnit dit input drejer sig om. 

Møde d. 29/9 hvor folderen bliver præsenteret, hvor der kan være en workshop eller 

andet. 

En ide til "trækplaster": Helle foreslår at vi få besøg af Frederik Vesti der kunne fortælle 

Merethe 

Juul 

Thyssen 
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noget om hans oplevelser som racerkører. 

Bo: Skal hallen bruges? Der skal reserveres. Bo forsøger, men der kan være et problem 

med håndbold..... 

2 Status på sundhedsprojekt for Filskov. 

Ved Anne-Vibe Jensen – sundhedsprojektet. 

Hvor langt er projektet: Der er sat en masse op allerede nu som mange nok allerede har 

set. Hotspot ved mindesmærket males i den nærmeste fremtid. Det sidste bliver 

mødested ved købmanden. Ruten vil blive afmærket. Skolestien, en af de korte ruter, 

bliver lavet med input fra elever 7. kl. fra Skolen. 

Der skal laves en folder. Input fra "fortællergruppen". 

App Endomondo får lagt informationerne ind, så man kan bruge den til at få inspiration 

til ruterne. 

Info tavle ved Hjortlund sø. INFO-tavle ved mindesmærket bliver renset. 

Indvielse: 12/10 for Skolesporet. Lørdag d. 13/10 vil der være indvielse af hele 

stisystemet. Der skal skabes opmærksomhed omkring indvielsen. 

Anne-Vibe har taget nogle kort med til inspiration så man kan komme ud at gå og se 

disse hotspots. 

Officielt navn "Aktiv natur for alle". 

Friplejehjemmet har forespurgt, om der bliver tilgængeligt ved Mergelgraven for 

kørestole og gangstativer. Anne-Vibe ser på det og vender tilbage. 

Andet: "Borger idekassen" 

Kommunen har sådan en lille tilskudsordning til små projekter, så kan man søge til 

forskellige formål. Så vær opmærksom på det. 

Anne-Vibe 

Jensen 

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

- Der har ikke været kontakt med Torben inden mødet. 

Torben 

Fasterholdt 

4 Fælles bykalender.    

Orientering fra arbejdsgruppen.                                  

Charlotte Junge, Mikael Lind, John Havn. 

Mikael fortæller: 

Vi har undersøgt telefon app "MinLandsby". Den har dog ikke så gode funktioner som 

det først virkede til. F.eks. kan man ikke få notifikationer når der kommer nyheder mv. 

De der driver "Infoland" har faktisk udviklet en telefon app. Den er vi ved at se 

nærmere på, og det virker som om, den kan give nødvendige notifikationer, når der er 

nyheder der bliver lagt op. 

 

Birgit henviser til "Bogø avis" 

Charlotte 

Junge 

 

4 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 

Ref. er godkendt. 

Alle 

5 Orientering fra formanden. 

1. Borde-bænkesæt til anlægget. 

Der nu søgt igen, da den elektroniske ansøgning ikke virkede første gang. 

Johan 
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2. Standervimpler indkøbt til dagligt brug.  

3. Ny flagstang til Blåhøjvej bestilt efter påkørsel. 

Vi får dækket omkostningerne fra maskinstationen der havde et uheld med en 

løs vogn. 

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

5. Det nye asfalt uden for skolen er ikke god nok da fartdæmpningen ikke er lavet så 

godt som før. Der rettes henvendelse til kommunen fra Kontaktudvalg sammen med 

skolen. 

 

 

Johan 

6 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere  

Hanne remsede dem op som velkomstgruppen er bekendt med og noterede. 
Alle 

b Nye erhverv i byen? Alle 

c Nybyggere? Alle 

d Flygtninge? Alle 

7 Orientering Omme Å stiprojektet. 
Intet nyt. 

Johan 

8 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen. 
Intet nyt. 

Der var kommet en mail fra Merete som vi sender ud per mail. 

 

9 Orientering fra Landdistriktsrådet 
1. Vedr. tolkning af ”vedligehold”.  
Johan fortalte om en aktuel proces omkring fordeling af midler til ansøgere, som ikke 

blev gjort helt ok efter normal fremgangsmåde efter Johans mening. 

Johan 

Andersen 

10 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 Kontaktudvalgsmøde. 

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

rutebeskrivelsen. 

Punktet drøftes færdigt. 
Lis Rabek har ovetaget Peters Junge rute 

Jan Petersen har overtaget Hannes rute. 

Vi mangler to personer til to andre ruter - Mette laver et opslag til købmandens 

opslagstavle. 

Mette har sendt mail om ruterne. Den kan Mikael sende ud sammen med ref. 

Input til næste INFO skal være Mette i hænde: 5 oktober. 

Johan 

 

 

 

 

 

Mette 

11 Evaluering på genbrugspladsen. 

Status fra genbrugsvejlederne 

Leif 
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Birgit fortæller: Se information i INFO. 

Skiltningen er stadig til diskussion med møderne med kommunen. 

Skal der noget til at afhjælpe problemet med fejlsortering og aflevering af affald der 

ikke hører til på vores plads (Elektonik, frysere, tagplader mv.) 

Johan fortæller at der mangler de plancher, der skulle bruges til undervisningsformål - 

måske der skal rykkes. Det gør Johan 

Den første evaluering er ikke blevet gennemført endnu. 

12 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. 

Jørn lavede nedtagning sidste år, og vil også gerne gøre det i år. Tages ned inden 

nytårsaften. 

Søren satte op sidste år, og vil også gerne gøre det i år. Sættes op til 1. søndag i advent. 

Johan 

13 Orientering fra foreningerne – fremadrettet  

a Filskov Fællesantenne.  

Ikke så meget nyt. Bestyrelsen mødes for at sikre at tingene kører som de skal. 

 

b Filskov Energiselskab.  

Der er tale om at bygge en større gylletank for at kunne opbevare mere gylle i 

længere tid. 

 

c FDF.   

Bo fortæller: Nu starter det hele op. E-games også. 

Organisatorisk kan der blive tale om at splitte FDF op i to foreninger, for at kunne 

få mere ud af udlejningen af huset. 

 

d Filskov Fodboldgolf 

VM gik rigtigt godt. 

Der er ikke sket så meget siden, men der skal kikkes på nogle fornyelser. Tilbuds- 

arbejdet er i gang. 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 

Arbejder med sikker anbringelse af kapital. 

Sansehave. 

 

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen 

Der er planlagt en række begivenheder. Møde i udvalget d. 3/9 

 

g Filskov Friskole og Børnehave. 

Ved Johan 

 



5 

God skolestart i søndags.  

Erhvervssamarbejde er udvidet. 

Samarbejde med DGI og andre idrætssammenslutninger er startet. 

SFO-lokaler er bygget færdig. 

Det næste der skal ske er, at der skal renoveres tag. 

h Filskovs Fremtid.  

Tommy fortælle,r at der ikke har været møde i udvalget siden sidst. 

Dog har der været drøftet nogle ting: Hjælp til byforskønnelse. Fordeling af 

spændingsforsyningen i industriområdet. 

 

i Filskov IF.  

Hold samarbejde med Billund i drenge fodbold (U15/16). Tommy fortæller at der 

har været lidt polemik omkring dette. 

Håndbold har været for nedafgående, og det er der nu fokus på. 

 

j Filskov Seniorklub.  

En række aktiviteter er planlagt, herunder den sidste udflugt i september. 

 

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen: 

Der planlægges en renovering. Mobilt anlæg er ved at blive indkørt. 

Man vil installere lukkede filtre, der giver mere rene forhold og minimerer bagskyld 

vandspild mv. 

Vandingsforbud er nu ophævet. 

 

l Genbrugspladsen.  

Birgit: Vil gerne have flere Genbrugsvejledere. Så meld endelig ind, hvis I har lyst. 

Der kommer af og til nogle halvt professionelle genbrugssamlere og tager ting med 

fra genbrugspladsen. Dette er faktisk helt ok, men ville være fint hvis den lokale 

genbrugsbutik kom først :-) 

 

m Hjertesti. 

Sonja: Viadukt march var en stor succes. 

 

n Indre Mission. 

Se program i info. 

 

 o Jagtforeningen. 

- Ingen mødt. 

 

 p Lokalhistorisk Arkiv. 

Får ikke indkaldelse til Kontaktudvalgsmøde - Mikael får rettet! Kan tage mail adr. 

fra hjemmesiden (Har nu undersøgt, email adr. er ikke på hjemmesiden). 
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q Menighedsrådet.  

Kirkegård på sydsiden skal nu renoveres. 

 

r Omme Landevej Stil-laug. Søren Elnegaard. 

Johan kan fortælle at den kommunale stiplan med prioriteringer vil komme til 

efteråret. 

 

s Viaduktfesten. 

Ikke noget nyt. 

 

t Viadukthallen ved Bo 

Nye skabe i cafeteriet så der bliver plads til service. 

Ny industriovn bliver installeret. 

Halkapacitetsanalyse bliver der stadig arbejdet med. Kommunen vil gerne invitere 

til borgermøde for at fortælle om analysen. De vil også gerne hjælpe med 

udvidelsesplaner/ønsker. Et godt samarbejde. 

Der bliver stadig drøftet med kommunen omkring brug af en kommunal booking 

kalender.  

 

u Viadukthallens Venner. Johan Andersen 

Ikke så meget siden sidst. Planlægger at få nogle yngre med. Guleroden er en 

pengebeholdning. 

 

14 Hvad sker der politisk? 

Robert fortæller. 

Brug valgstedet i Filskov når der er valg, for ellers lukker det lokale valgsted i løbet af 

nogle år! 

 

Robert 

Terkelsen 

15 Næste møde tirsdag d. 13. november 2018, kl. 19.00 på Friskolen. 

Brød: Filskov Vandværk. 

 

16 Dagsordensforslag til næste møde – november 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. INFO-ruter. 

4. Bypedel. 

5. Anlægget. 

 

17 Eventuelt. 

 

 

 


