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Kontaktudvalgsmøde. 

 

Tid: Tirsdag d. 9. august, 2016, kl. 19.00 – 22.00 på Filskov Friskole, 

Personalerummet. 

Kaffe og brød: Viadukthallens Venner 

Fraværende m. afbud Andreas Andersen(Antenneforening) 

Robert Terkelsen(Lokal politikker) 

Niels Erik Adelsbøll(Varmeværket) 

Mette Østergaard(INFO) 

Fraværende uden afbud: Carsten Rosengreen (Filskov Jagtforening) 

Særligt indbudte:  

Referent: Mikael Lind 

 

 

   Referat 
 

1 Godkendelse af referatet fra det sidste møde. 

 Kommentarer: Ingen - dermed godkendt  

Alle 

2 Nye boliger/aktiviteter i Filskov – hvis noget nyt. 

1. Orientering fra Claus Junge fra mødet med Filskovs Fremtid. 

 Udgår - der er ikke noget nyt for nuværende 

Claus Junge 

 

3 Orientering fra formanden. 

 Omkring cykelsti ud ad amtsvejen mod rundkørslen: Johan 

fortæller at en lille gruppe forsøgte i 2014 at få lavet cykelsti, 

men det blev ikke til noget. Det blev forespurgt uden om 

Kontaktudvalget, hvilket havde været bedre, så vi kunne presse 

hårdere på. Kommunen er nu igen orienteret via Robert og 

kommunen ser på sagen. 

 Herfra en opfordring: Alle skal endelig bruge Kontaktudvalget i 

denne type sager. Således sikrer vi ensartet kontakt til 

kommunen og til andre.  

 Der bør skrives en notits i INFO om at bruge Kontaktudvalget 

og om hvad kontaktudvalget er generelt set (Målrettet nye 

borgere) 

Johan Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

   

4 Tilbagemelding fra ad hoc-gruppen vedr. genbrugsplads. 

 Kommunen indbød til workshop i Viadukthallen, for at inddrage 

borgere om genbrugsplads som aftalt ved sidste 

kontaktudvalgsmøde 

Birgit Rasmussen 
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 Ad hoc-gruppe nedsat på mødet: Birgit Rasmussen, Søren 

Lausten, Leif Lindeløv, Preben Mikkelsen og Boye Elbæk. 

 Kommunen har lavet et lille referat fra mødet - udsendes 

sammen med referatet her. 

 

 

Mikael 

5 Status på ”Sundhedsprojekt for Filskov”. 

 Lea Kroman Gallup (Billund kommune) har informeret Johan 

om at en enkelt fond (Nodea) har vist interesse for at bidrage 

(Tale om op mod 2 mill. kr.) men beder om tilrettelser af 

projektet. Johan har sagt ja til, at der kan laves tilrettelser. Johan 

har link til materiale. 

Johan Andersen 
 

 

 

Johan 

6 Status, Tilflyttere og erhverv, Filskov. Johan Andersen 

 a

1 
Status, flygtninge i Filskov 

 Der går fint med de nuværende. Sønnen er i børnehaven. 

 Ikke flere flygtninge på vej såvidt vi ved. 

 

 a

2 

Nye tilflyttere? 

Helle Schmidts velkomstgruppe kontakter med velkomstkurv og 

folder inden næste Kontaktudvalgsmøde i november 2016. 

 
Tilflyttere tidligere nævnt her i referatet: Besøg har været udført og/eller 
planlagt. 

 - 
 
Nye der nævnes: 

 Blåhøjvej på hjørnet til Amtsvejen(Kathja) 

 Stationsvej 3 

 1/12 nye på Amtsvejen 2 (Anja og Arnt). 
Helle opfordrer til at vi kontakter hende så snart vi ved, der kommer 
nye til. 
Der skal afholdes et lille arrangement på kroen for nye d. 30. okt. 

Alle 

 

Helle Schmidt 

 b Nye erhverv i byen?  

 - 

Alle 

 c Nye nybyggere? 

 - 

Alle 

7.1 Orientering Omme Å-projektet. 

 Der påtænkes inspirationstur til Kongeåen, hvor der er lavet stier 

mv. 

 Birgit har prøvet at gå ude ved Langelund/Grønbjerg. En blandet 

fornøjelse, da det var svært at følge stien. Ikke særlig 

fremkommeligt. 

Johan 

7.2 Orientering fra LAG Billund - Vejen.    

 -ingen 

Robert T 
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8 Orientering fra Landdistriktsrådet. 

1. Ref. fra Dialogmøde med Teknisk Udvalg og 

økonomiudvalget og borgmesteren i juni 2016. 

Johan informere: 

 Dialog møde i juni: Mobilitet i landdistrikter; Bedt om oplæg 

om hvad man vil med stier i kommunen, hvilket Jørgen Rye 

fremlagde - Johan opfordre Søren til at kontakte kommunen om 

at hjælpe med at gøre Sdr. Omme stien færdig. 

 Om at øge tilskud til lokalrådene: Det var der politisk ikke 

uvillighed til, men ingenting besluttet. 

 Samarbejde med kommunens embedsmænd:  

o Diskussion om hvor meget kommunen kan forvente af 

frivilligheden i lokalsamfundene. 

o Vi har mulighed for at kontakte Signe Grønnegård 

Christiansen 

o Generelt positivt møde - med referat  

  

Johan Andersen 
 

 

 

 

 

Søren E. 

9 Opsamling på turismeprojekt. 

1. BLDR har nedsat et udvalg, som skal se på, hvad der kan gøres i 

fælles regi. Det betyder, at der ikke lige nu søges om projektmidler. 
2. Hvad gør vi lokalt? 

Johan orienterer: 

 Projektet egentlig sluttet hos os, men der drøftes, hvordan det 

kan   fortsættes. 

 Lokal: Vi skal tænke lidt frem om, hvad vi gerne vil lokalt. 

Kommer på næste dagsorden 

o Forslag: Hvad med campingplads? 

 Vi kan hjælpe med at samle forslag og ideer, både fra 

erhvervsdrivende og menigmand og give det videre til 

Kommunen. 

Johan Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

10 Kontaktudvalget. 

 

Orientering og vedtagelse vedr. det fremtidige økonomiske 

grundlag for Kontaktudvalget. Se bilag. 

1. Præsentation af mulige økonomiske modeller. 

2. Vedtagelse. 

 Oplægget vil give ca. 21.000 til Kontaktudvalgets rådighed per 

år. 

 Sørg for at fremlægge oplægget til jeres respektive bestyrelser 

og få bekræftet om I kan og vil bidrage. 

 Endelig beslutning tages på næste kontaktudvalgsmøde. 

 Positiv tilbagemelding allerede fra: 

 

 

Verner, Holger, 

Johan  
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o Friplejehjemmet 

o Menighedsråd 

o Lokal historisk 

o Energiselskabet 

o Idrætsforening 

o  

3. Stillingtagen til indkøb af flagstænger og flag. Se ref. fra 

nov. – 2014 vedr. priser.  

Udsættes indtil vi kender økonomien. 

 Kort drøftelse af, om vi skal have nedstøbe 

flagstænger, eller om der skal købes vippebeslag. 

Verner snakker med Østergaard smede om detaljer 

om sådan et beslag. 

11 INFO. 

 Bliver snarest omdelt 

Mette Ø. 

12 Dialog vedr. videreførelse af Viaduktfesten. 

1. Model for dannelse af udvalg fremover. 

 Britta Pedersen, Jette J, Martin B. Jensen, Anja N. er i 

udvalget(Styregruppen). Tidligere har udvalget været stillet af 

nogle af byens foreninger. Nu er udvalget nærmest 

selvsupplerende. Johan nævner, at det kan være sårbart at 

udvalget er selvsupplerende. Vi skal hjælpe med at sikre at 

udvalget ikke "kører træt" eller at det bliver surt.  

 For nuværende er udvalget på 4 med hjælp fra Mette og Jan 

 Johan kontakter udvalget for en lille dialog. 

Johan Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

13 Beslutning vedr. tidspunkt og form for revision af  

”Udviklingsplan for Filskov 2008-2018”. 

1. Tidspunkt for revision. 

2. Hvilken form vil vi bruge denne gang? 

3. Udfærdigelse af ansøgning til Landdistriktspuljen. 

 Johan foreslår at vi skal være klar med en revision efterår 2017 

 Skal startes som et Borgermøde. Vi mener at det vil være 

nødvendig med en konsulent / ordstyrere der kan lede slagets 

gang sådan en aften. 

Forslag til konsulenter: Send ideer til Johan. 

 Skal tale til deltagergruppen målrettet, så det sikres at de 

kommer i spil og byder ind til planen. Hvad skal der være i 

Filskov, for at det er fedt at være børnefamilier her?  

 Kan vi forberede dette med konsulentbesøg i Kontaktudvalget 

og måske de store foreningers bestyrelser? Det kan overvejes til 

næste kontaktudvalgsmøde. 

 Hvem skal lave papirarbejdet: Skal konsulenten udarbejde, eller 

kan vi selv gøre det? Det kan vi tænke over til næste møde. 

 Vi skal have undersøgt priser på konsulent og lave ansøgning til 

Landdsdistrikspuljen. Skal gøres inden årets udgang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

Alle 
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Johan, Holger mf. prøver at lave udkast til ansøgning 

  

Johan mf. 

 

14 Orientering fra foreningerne - fremadrettet  

 a Antenneforeningen. 

- ikke mødt 

 

 b FDF. 

Helle orientere: Skt. Hans aften med god tilslutning; God udlejning af 

huset; Sommerlejr; Forlænget weekend; Mangler en ny kredsleder; 

Ikke for mange børn; Flere engagerede leder mangles;  

 

 c Filskov Energiselskab. 

- ikke mødt 

 

 d Filskov Friplejehjem.  

Fuld belægning; Justeringer af betalinger for lejligheder.  

 

 e Filskov Friplejehjems Venner. 

Små-ture i sommerlandet; Høstfest planlagt. 

 

 f Filskov Friskole og Børnehave.  

Første skoledag overstået; 120 elever; Ny lærer (Iben, 42 år); Får ny 

pædagog i børnehaven(Barselsvikar); Bestyrelsen ser på brugen af 

Sognegård - der skal søges midler til ombygning mv.; Markedsføring 

er i fokus; Der laves forskellige tiltag for at rejse nogle penge (Mande 

og kvinde aften mv.); Sognegården udlejes fortsat og det er en god 

indtægt; Lejlighed udlejes på kort sigt; Børne- og Kulturudvalget har 

været på besøg. 

Svømmebassin grund solgt til Claus Junge. 

Ekstra jord sælges også senere.  

 

 g Filskovs Fremtid. 

-Ingen kontaktperson 

Gorm er formand. Lene spørger om kontaktperson. 

 

 h Filskov IF 

Ny hjemmeside og Logo; Samarbejde med Blåhøj omkring fodbold 

hvor træning udføres i Filskov og kampe fordeles imellem de to byer. 

Gerne flere udøvere og ledere. 

 

 i Filskov Vandværk. 

Ikke så meget nyt 

 

 j Indre Mission. 

Opstart efter sommerferie på torsdag. 

 

 k Jagtforeningen. 

- ikke mødt 

 

 l Lokalhistorisk Arkiv.  
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100 års jubilæum for tog i Filskov forberedes, Foredragsaften, 

Udflugt. 

 m Menighedsrådet.  

Menighedsrådsvalg til november. Der kommer opstillingsinfo i 

ugebladet. 

 

 n Pensionistforeningen 

Opstarts hygge; udflugt; mv. 

 

 o Stiudvalget – Omme Landevej Stilaug. 

Kommunerne (LAG) har nu givet tilsagn om tilskud til stien til 

Simmelvej. Friluftsrådet gav desværre afslag. Ole Kirk fonden skal 

nu søges. Billund kommunen skal også søges specifikt.  

 

 p Viadukthallen. 

Der mangler frivillige til rengøring og cafeteria. Rengøringsdag.Ny 

hjemmeside på vej. 

 

 q Viadukthallens Venner.  

- ikke aktiv: Der er en koncert under planlægning. 

 

15 Hvad sker der politisk? 

- ikke mødt 

Robert Terkelsen 

16 Næste møde tirsdag d. 8. november - 2016, kl. 19.00 på Friskolen. 

Kaffe og brød:  Antenneforeningen 

 

  

17 Dagsordensforslag til næste møde: 

1. Ledelse af frivillige. 

2. Ansøgning til landsdistriktspulje 

3. Sundprojekt 

4. Turisme projekt fremadrettet 

5. Flagstænger. 

6. Claus Junge 

 

Alle 

18 Evt. 
- 

Alle 

 


