
Referat af 
Kontaktudvalgsmøde. 

 
Tirsdag d. 9. feb-2010, kl. 19.30 i kælderen på Filskov Centret. 
 
Kaffe og brød: Filskov Idrætsforening. 
 
Fraværende med afbud: Lars Poulsen, Heine Jakobsen 
Fraværende uden afbud: Poula Pedersen. 
 

Referat. 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  Alle 
Referatet er godkendt. 
 

2. Status på: 
a. Nye tilflyttere?     Alle 

Stationsvej 17.            
Slåenvej, Lillian + 3 børn. 
Filskovvej  
Brunbjergvej 
Blåhøjvej 
      

b. Nye nybyggere?    Alle 
TanjaWatson bygger bag kirken. 
Henning og Bente har købt en af Ernsts grunde. 

 
c. INFO – hvordan fungerer den nye deadline og udgivelsestidspunkt? Alle 

Lars Thomsen har taget ruten for Åge Lindbjerg. 
Mette Østergaard tager Filskovvej-ruten denne gang. 
Jagtforeningen spørger i Jagtforeningen. 
 

3. Udviklingsplaner for Filskov.           Johan og Annette Jensen 
a. Status på vores udviklingsplan. Den mangler stadig: 

- Historieafsnit – hvordan bruger vi John Renboe? 
John bruges på Kontaktudvalgsmødet i maj.  
Lokalhistorisk Arkiv indbydes også. Annette tager kontakt. 
Efteråret 2010 indlæg på borgermøde. 
Indledning i udviklingsplanen. 
 

- Interview-delen.  
     Robert Terkelsen, Johan Andersen, Annette Jensen, 

Britta Adelsbøl, Janne Criscione, Krista Christensen, Lars Thomsen, 
Henrik Arvad, Peter Jørgensen. 
 
 



- Aftale om lokalt ”minikursus” i interview-tekn 
      Mandag d. 15. marts på Filskovcentret kl. 19.30. 

 
4. Indholdet af næste møde i adhoc-gruppen”Filskov for Fremtiden” Johan 
 

a. Status Å-genopretning. 
  

b. Møde m. Sdr. Omme om stisystem. 
 

c. Igangsættelse af lokale projekter i Filskov og sammenhængen 
i finansiering.  
 

5.   Orientering fra Landdistriktsrådet.   Johan 
a. Status Infoland. 

Der er nu lavet aftale om, at holde or. møde d. 22. feb. på Sognegården. 
 

b. Orientering fra mødet m. Tove B. d. 18. jan. 2010. 
Landdistriktspolitikken er nu vedtaget.  
Kontaktudvalget tager stilling til om vi vil have den med INFO ud, når vi får en stk. 
pris på folderen. Det vil vi, hvis vi synes vi har råd. 
Byfornyelsesmidler kan nu bruges i mindre byer. 
Kontaktudvalget modtager igen 10.000 kr.  
 

               6.      Orientering om ny platform for www.filskovogomegn. John Havn 
    Udsat til majmødet. 
 
               7.      Regnskab 2009.    Åse 

  Annonceafgiften forhøjes fra 500 til 600 kr. 
  Åse foranstalter ny indbetaling fra annoncørerne. 
  Regnskabet har saldo på 5050,67 kr. 
 

               8.     Orientering fra foreningerne. 
 

a.   Antenneforeningen. 
      Generalforsamling d. 28. jan., hvor der var genvalg til bestyrelsen. 
      Foreningen er opmærksom på at friplejehjemmet skal tilsluttes. 
 
c. Borgerforeningen 

Gruppen bag anlægsprojektet har fået negativt svar på dræning af området. 
Der skal mere jord på. 
Der søges LAG-midler foråret 2010. 
Åge Lindbjerg er blevet syg. Vi mangler en flagmand. Åse spørger udvalgte. 
Gen.forsamling d. 17/3 på Sognegården. 
Julebelysningen er endnu uafklaret. Der håbes på dispensation. 
Evt. alternativ energi til ophænget. 
Julekanerne er dyre i rep. 
Der mangler nyt skilt mod øst.  
 



 
d. FDF. 

Fastelavn søndag d. 14/2. Start i kirken. Derefter i hallen. 
5 færre børn. 
Byggeplaner afventer færdiggørelsen af plejehjemmet. Der er 250.000 kr. i kassen. 
Der tjenes fortsat penge ved at hjælpe med større arr. 
Loppemarked i sep. 2010. 
 

e. Filskov Friplejehjem. 
Lisbeth Dyrvig er ansat som leder. Der søges personale: Køkkenleder, pedel og  
plejepersonale pr.1/4-10. 
Generalforsamling d. 10. marts.  
 

f. Filskov Idrætsforening. 
Gen. forsamling d. 27. jan. En enkelt ny i bestyrelsen. Planer om at sælge 
idrætsaktier. Gym. opvisning d. 27. marts m. 5 lokalhold + gæstehold. 
Der investeres i nyt IT-program til registrering til aflastning af bestyrelsen. 

    Ny hjemmeside. 
g. Filskov Skole og Børnehus. 

Skolefest torsdag d. 11. feb. m. indvielse af ny scene i hallen. 
Tirsdag d. 23. feb. er Filskov Skole vært for 4. klassernes kordag. Ca. 350 
deltagende børn m. efterflg. koncert om aftenen for forældre og interesserede. 
Skolebestyrelsesvalg med valgmøde d. 22. marts.  
Frældreintra åbnes samtidig med ny hjemmeside til skolen. 
 

h. Hedens Folkedansere. 
Intet. 
 

i. Jagtforeningen. 
Gen.forsamlingen med 25 deltagere. Genvalg til bestyrelsen. 
 

j. Lokalhistorisk Arkiv. 
Best. har været på kursus i elektronisk registrering m.h.p. at komme med i et netværk 
med andre lokalarkiver. 
Der samles materialer ind til skolens 50-års jubilæumsudstilling i sep. 2012. 
  

k. Menighedsrådet. 
Intet. 
 

l. Pensionistforeningen 
Luciaoptog med 15 elever fra skolen. 
Linda Rossen holdt foredrag.  
20. jan. aktivitetsdag sammen med Billund Kommune. 
27. generalforsamling, hvor Gurli Pedersen valgtes ind.  
 

m. Viadukthallen. 
Der er søgt om at udvide P-pladsen mod nord. Kommunen har meldt positivt tilbage. 
Der skal være samme plads.  



Omklædningsrummene er renoveret m. lys og nye lofter, tilskuertribune/scene.  
Planer om nye spinningscykler. 
Opsætning af lyddæmpende loft i gangarealerne. 
Repræsentantskabsmøde d. 10. marts.  
God økonomi. 
 

n. Viadukthallens Venner. 
Der er nu solgt 540 billetter til Birthe Kjær i Viadukthallen. 

   
9. Hvad sker der politisk?    Robert T 

3. marts. præsenteres skolestrukturkommissionens udkast for byrådet. 
Overforbrug på 30. mill. kr. på kommunens budget for 2009. 
Politikerne bliver ikke medlem af valgbestyrelserne. 

 
10. Evt. 

 
Kaffe og kage næste møde: Filskov Skole og Børnehus. 
 

Venlig hilsen 
Formand 
Johan Andersen 
 
 


