
Indbydelse til 
Kontaktudvalgsmøde.

Tid: Tirsdag d. 5. feb. -2013, kl. 19.00  Filskov Friskole, 
personalerummet. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted.

Kaffe og brød: Filskov Energiselskab. Vi prøver igen Sikke.

Fraværende m. afbud:

Fraværende uden afbud:

Særligt indbudte: John Havn, Bent Sandfeld – forpagter Filskov Kro.

BEMÆRK: Evt. afbud sendes til: ja@filskovfriskole.dk

Referat.

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. Alle

2 Status på:

a Nye tilflyttere?  Velkomst åbenhed… Alle

b Nye erhverv i byen? Alle

c Nye nybyggere? Alle

d 1. Sti-Sdr. Omme.
Sti-arbejdet går i gang. 

2. Sti, Kirkehusvej.

Søren
Johan

e Tilbagemelding på ansøgning til kommunen – stier etc.
BUMP på Hjortlundvej i vejplanen. 

Johan

f Ansøgninger:
1. Færdselssikkerhed, Viadukthallen.

Parkeringspladsen skal laves om – mere plads foran bilerne for
at sikre trafiksikkerheden for børn og voksne, så de ikke skal 
gå bagom bilerne. Evt. et ekstra bump.

Johan

g Samarbejde om foredrag i fremtiden.
Opfordring på at foreningerne går sammen om foredrag. Der opfor-
dres til at det tages med tilbage til foreningerne om de vil støtte dette 
projekt. 

Johan, Holger

h Blomstrende landsbyer.
Der vedtages at vi orienterer os på ”Blomstrende Landsbyers” hjem-
meside og så tager vi endelig stilling til om vi vil.

Johan
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3 Orientering fra LAG-Billund.
Generalforsamling 11. marts. Med oplæg om Madværket – familieturis-
me.

Johan

4 Orientering fra Landdistriktsrådet.
BLDR har TEMA-møde d. 19. feb. – 13, Lyngheden, 18.00-21.30.
Hvem kunne tænke sig at være med.
Emnet er: Bosætning.
Deltagere: Michael Lind, Johan, Andreas, Åse og Annette Jensen

Johan

5 Kort orientering om Visit - Billund og nyt turismeprojekt.
1. Visit-Billund: 

Aktuelt arbejdes m. indhold og beskrivelse af gå-tur i Filskov m. 
udgangspunkt i Kroen og Købmanden. Opstilling af kortborde. 
Endelig afklaring af, hvilke ting, vi vil fremhæve i Filskov i for-
hold til turister. 

            Senere udvikling af omegnsbeskrivelser.

2. Orientering om Kro-projektet ved Bent Sandfeld:
            Bent er ved at uddanne sig til kok – regner med at være færdig til 
            marts. Er uddannet tjener, driver i dag Grønbjerg Hotel. Og fra d. 
           15. april også Filskov kro som skulle der være klar til selskaberne  
           fra den dato – d. 15. juni skulle værelserne være klar til udlejning. 
           Flytter ind i lejligheden ovenpå kroen (når den er klar) sammen   
           med sin kone Louise og deres søn Hjalte på 10 mdr.

3. Turismeprojekt:
Destinationsudvikling af lokalområderne m. udgangspunkt i byer 
m. overnatningsmuligheder – Billund Erhvervsfremme – Landdi-
strikternes Hus- 1. år: Idefase m. projektmodning. 2. år: Gennem-
førelse af projekter.

Johan, Holger

6 Vedtagelse af nye vedtægter for Kontaktudvalget.
a. Opgaver efter Borgerforeningen.

- Flagning
- Anlægget – beach-banenet  ligger der et ekstra af hos Anders 

Egeskov.
- Byskilte.
- Ønske om digitalskærm ved indfaldsveje – Viadukthallens 

Venner.
      Viadukthallens Venner kommer med et oplag.

b. Julebelysning.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Carsten, Sikke og Lars tager fat
i Mads Østergaard og FK Trådindustri. 
Pensionistforeningen, Idrætsforeningen, Antenneforeningen vil 
gerne bidrage med et beløb.

Johan, Holger

2



Afklaring til maj mødet.
c. Økonomi.
d. Vedtægter.                                                  Se bilag.
e. Valg iflg. vedtægterne.

Flg. blev valgt:
Formand valgtes for 1 år: Johan Andersen.
Kasserer for 2 år: Niels Erik (Sikke) Adelsbøl. Som regnskabs-
fører udnævntes: Åse Jensen. Lars sætter Åse ind i regn-
skabsprogrammet. Senere tages stilling til, hvor meget af Kontak-
tudvalgets referater m.v. der skal ligge i programmet.
Sekretær for 2 år: Mikael Lind.

7 Orientering om mulig fremtidig sekretariatsløsning for foreninger i 
kommunen.
Realiseres ikke. 

Johan

8 Stillingtagen til, om Filskov må bruges som ”det gode eksempel” på 
ny hjemmeside.
Har ikke hørt noget.

Johan

9 INFO fremover.
Intet nyt. INFO udkommer i uge 6.

Mette

10 Orientering om møde mellem Den Jyske Sparekasse og repr. fra 
Filskov.
Vi laver folder til indstik i INFO og DJS sponsorerer blomst eller vin.

Holger, Johan

11 Opdatering af de lokale hjemmesider.
Opfordring til foreningerne om at bruge hjemmesiden mere – altså lægge 
flere nyheder ud på vores hjemmeside så INFOLAND også kommer til at
handle om Filskovstof.
Endvidere opfordring til at opdatere egne hjemmesider jævnligt.

John

12 Orientering fra foreningerne.

a Antenneforeningen.
Generalforsamling – ingen ændringer. Underskrevet kontrakt med 
You See.

b FDF.
Fastelavnsfest søndag d. 10. feb.

c Filskov Energiselskab.
General forsamling – nyt medlem Mads Østergaard. Går snart i gang 
med at bygge.

d Filskov Friplejehjem. 
Aktuelt 4 lejligheder. 2 nye beboere på vej. Arbejder med at få lov til 
at hjælpe med madudbringning i forhold til de 6 lejeboliger foran.
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Endvidere afklaringer i forhold til visitation af beboere udefra.
Ansættelse af 12 nye medarbejdere siden sidst.
Færdiggørelse af byggeriet i foråret. Stadig penge, som ikke er brugt 
endnu. Generalforsamling d. 18. april på Friplejehjemmet.

e Filskov Friplejehjems Venner.
Møde m. beskæftigelsesmedarbejder for fremtidigt samarbejde – der 
er tilrettelagt en masse nye aktiviteter her i foråret.

f Filskov Friskole og Børnehave.  
Køb af Sognegården kunne desværre ikke realiseres.
Aktuelt 122 elever, 53 i børnehaven. 35 i SFO. Ved at finde vores ben.
Oprettelse af 9. kl. og budget 2013 er fokuspunkter samt ny hjemmesi-
de. 1 ny medarbejder 1. dec.

g Filskov IF
Generalforsamling – ingen ændringer. Lalandia Cup i marts er vokset 
– fra 108 hold sidste år til 260 i år. Der skal bruges 5 haller til at afvik-
le dette. D. 16. marts gymnastikopvisning. D. 5. april Aktivfest.
Medlemstallet er på mellem 650 – 700 og halvdelen har været gennem
gymnastikafdelingen.

h Filskovs Fremtid.
Generalforsamling d. 5. marts – der er planer om en forårsmesse 14. 
april i Vestis lokaler. Det er for alle lokale.

i Filskov Vandværk.
Generalforsamling d. 19. marts. Netregistrering af alle installationer 
færdig. Udskiftning af vandmålere pågår.

j Indre Mission.
Ikke noget.

k Jagtforeningen.
Der har været afholdt generalforsamling.

l Lokalhistorisk Arkiv.
Ikke noget.

m Menighedsrådet. 
Heine og Sonja og Inger Larsen er gået ud. Nye er Marianne Kristian-
sen, Lisbeth Skov og Anne Stougaard. 
Gravermedhjælper, Lene Bang stopper.

n Pensionistforeningen.
Generalforsamling – nyt medlem Mona Tyrsted. Ud er gået Ketty Pe-
tersen.

o Stiudvalget: 
Nytårsmarch – med ca 20. deltager
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p Viadukthallen.
Ikke noget. 

q Viadukthallens Venner.
Julefrokost overskud: 16000 kr.
Marts-fest m. Madam Blå og Pop-rockerne d. 9. marts.-13. Billetsalg i
gang.

12 Hvad sker der politisk?
Lego lukker noget produktion i Billund – der nedlægges 380 stillinger.
Bosætningskampagne i løbet af efteråret.
Efter mange års ventetid bliver der endelig sat gang i koordineret unge-
indsats og arbejdsmarkedspolitik.

Robert T.

13 Næste møde tirsdag d. 14. maj.– 2013 kl. 19.00 på Friskolen.

Kaffe og brød: Filskov Friplejehjem.

14 Evt. Alle

Venlig hilsen
Formand
Johan Andersen

Ref.
Mette Østergaard.
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