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Kontaktudvalget i Filskov 

Tid Tirsdag d. 13. november, 2018, kl. 19.00-22.00  
på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Brød: Filskov Vandværk. 

Til stede Kristian Petersen, Filskov Energiselskab 
Bo Henriksen, Filskov FDF & FPF 
Johan Andersen, Filskov Friplejehjem 
Sonja Laustsen, Filskov Friplejehjems Venner 
Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 
Lise Stæhr Reichstein, Filskov Idrætsforening 
Mikael Lind, Filskov Indre Mission 
Jørn Jensen, Filskov Menighedsråd 
Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub (tidl. Filskov Pensionistforening) 
Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet  
Peder Eriksen, Filskov Vandværk 
Tommy Christensen, Filskovs Fremtid Aps 
Finn Fisker, Filskov Energiselskab 
Bo Henriksen, Viadukthallen Filskov 
Johan Andersen, Viadukthallens Venner 
Britta Pedersen, Viaduktfesten 
Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf klub 
Mette Østergaard, INFO 
Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 
Hanne Egebjerg, Hjertesti - Adhock frivillig 
Søren Elnegaard, Ommelandevej Sti lav 

Fraværende med afbud  

Fraværende uden afbud Carsten Rosengreen, Filskov Jagtforening 

Særligt indbudte Kl. 19: Ulla Fogtmann. 

Referent Mikael Lind 

Dagsorden 

1 Ulla Fogtmann orienterer om planerne/ideerne for forskønnelse af rundkørslen 
 
Kedelig rundkørsel, og måske den eneste rundkørsel i Billund der ikke er noget på. 
Ulla har drøftet problemet med forskellige. 
To ideer: "Bare" beplantning af en slags ELLER skulptur/udsmykning. 
Som udsmykning: Tænker tanker om "Viadukten". Har medbragt nogle tegninger med 
ideer. Der skal også noget lys på om muligt. 
Tilkendegivelser bordet rundt for ideen der her er præsenteret: 
Flere tilkendegiver at ideen er god. Der er ingen der taler mod ideen. 
Økonomi i sådan et projekt: Ulla opfordre til at Kontaktudvalget skal undersøge 

Ulla 
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fundraising muligheder og kommunen omkring by-forskønnelse. 
Der blev nævnt "Hvor mange i Grindsted/Billund har selv betalt for deres rundkørsel 
udsmykning?" Forventningen herfra er at Kommunen må på banen og betale for sådan 
et projekt. 
Vedligehold bør gøres af "Park & vej". 
Kan vi lave et lille udvalg: Søren Elnegaard, Ulla Fogtmann 

2A Godkendelse af referat fra det sidste møde. 

Godkendt 

Alle 

2B Orientering fra formanden. 

a. Borde-bænkesæt til anlægget er bestilt. 
Nu er det kommet (I fredags). 
De gamle bord/bænke sæt skal væk. Peder Eriksen sørger for det. 
Ang. anlægget generelt: Vand/sø bør nok fjernes - et punkt til by forskønnelse. 
 

b. Opsætning af flagstang og stander ved Blåhøjvej afventer Torben J. 
Sker forventelig i denne uge. 
 

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

Vi beslutter at vores adresse liste skal bruges. Personerne på listen skal så sende 
faktura videre til foreningens kasser - det må kunne lade sig gøre. 

Johan 

2C Orientering om Udviklingsplanen for 2018-2028. 
Se bilag 
Johan har printet et eksemplar til alle. 
Link på hjemmesiden: Der kommer et link på hjemmesiden. Men der skal først et 
revisions nr. / dato på forsiden. 
Kontaktudvalgets del af betaling: 10.512,06 kr. 
Ang. indsatsområder på side 18. Vi skal prioritere hvad der er vigtigt at fokusere på. 
Der skal udarbejdes nogle dokumenter...... Side 21 nederst 
 
IO1(Indsatsområde), Det sociale liv:  

Jørn vil gerne være med for Menighedsrådet. Bo Henriksen bekræftede også at 
ville fortsætte. 
Dette område kan godt startes op! 

IO2, Kommunikation 
Den er startet op. Er på dagsorden længere nede  

IO3, Byforskønnelse. 
Nogle ting er allerede i gang i små grupper. F.eks. Ulla's input i aften. 
Tommy og Johan vil stå for dette punkt ind til videre, og kommer på et tidspunkt 
tilbage til Kontaktudvalget. 
Forsynings selskaber kan nogle gange får informationer om kommunens planer 
om gravearbejde. Hvis man graver fortov op, bør der ikke lægges asfalt men 
fliser. 

IO4, Erhverv og Turisme 
Beslutning om hvornår dette starter udskydes. 

IO5, Infrastruktur 
Der er ikke kommet så meget ud af tidligere arbejde på dette. 
Punktet udskydes på ubestemt tid. 
 

Johan, 

Holger 
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IO6, Ældre 
Lokalerne i Filskov lokal arkiv kunne måske bruges som lokale til læring og 
workshop. 
Der bliver nævnt, at de frivillige jo ikke skal reparere IT - det kan vi lade lokal 
erhverv gøre. Men det gælder mere som gode råd til programmer mv. 
Ide: Nogle børn fra skolen kan måske være med nogle gange for at have noget 
socialt og praktisk sammen. 
Finn nævner at han godt kan være med til at prøve nogle ting af. 
Vi udskyder beslutning om igangsætning.  
Nævn gerne dette indsatsområde for jeres respektive bestyrelser. 

 
Husk: Vores visionsplan "Fremtiden i Filskov" er et levende dokument som kan tilrettes 
når der er behov. F.eks. hvis der bliver ændringer i navne og grupper. 
 
Vi kom til at tale om hvorvidt man må liste navne og telefon nr. i dette dokument, ift. 
"Persondata forordningen". Dette må forretningsudvalget tage sig af. 
 
Evaluering af forløbet:  
Altså det med at være med til at drive dette forløb med at beskrive visionen og bruge 
en konsulent mv. 

• Det var godt at der var nogle yngre personer med til at starte dette op (På første 
møde).  

• At bruge en konsulent var godt nok, for at få en person med udefra til at lede 
opgaven. Men resultatet var ikke brugbart. Holger har gennemarbejdet 
dokumentet efterfølgende. Historie delen har Holger også bidraget med (har 
stor interesse herfor). 

 
Dokumentet skal fremlægges for skolens overbygning. Johan har planlagt at gøre det. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael 

3 Status på sundhedsprojekt for Filskov. 
A. Evaluering af processen. 

Hvordan har vi oplevet processen: 
• Det bærer lidt præg af et være "Kommunens projekt". 
• Holger udarbejdede forslag til sti systemer mv. 
• Problem med at lodsejere ikke ville være med nogle få af stederne. 
• Vi kunne ikke få så mange overgange mv. Men der er dog lavet nogle. 
• Ifm. opsætning af en af overgangene: Fornemmelsen var, at "Skrid sikring laves 

først når uheldet er sket." 
• Mountainbikegruppen: Havde selv rejst nogle penge fra fonde mv. sammen med 

penge fra dette projekt. 
• Det er rigtig godt at vi har fået disse stier og fået dem markeret op, så man ved 

man kan gå der. 
 
B. Opsamling på konkrete forhold: 

• Der er ingen pile når man går ruten "baglæns". Kommunen fortæller at folk bliver 
forvirret over to pile. Men vi er enige om at det er en dårlig undskyldning for 
det handler om at tænke over, hvordan man placerer dem. 

• Har oplevet at gæster fra kroen ikke kan finde ud af kortet. 
• Der er eksempler på, at folk ikke kan finde rundt ved fodboldgolf. 
• Nogle mener at det kan være for farligt ved mergelgraven hvor stien er tæt på. 
• Der er nu muligt at køre hurtigt, over "Den gamle Brunbjergvej" hen over de nye 

Johan 
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små bro'er. Nogle har set at der kom en knallert alt for hurtig over Tingvejen. 
• Hængekøjeområdet er lidt svært tilgængeligt for dagplejebørn, da det er meget 

skråt at gå op/ned. 
 
C. Vedligehold fremover. 

• Kan kommune være med at have noget af vedligehold  -altså hvis hænge køjer 
skal skiftes mv.? 

4 Status på bredbånd til landområderne i Filskov. 

Vest for Tingvejen, alle hus ejere har meldt sig til. Det burde derfor blive til noget. 
Budget for projektet er ved at være på plads - ialt næsten 5 mil. kr. 
Ud mod øst (Brunbjergvej mv.) er der nedlagt fibre. 

Johan 

5 Fælles bykalender.    

Status ved gruppen: 
Vi arbejder fortsat med "Infoland" løsningen. Men de er meget langsomme til at 
følge op på vores input. 

Mikael Lind 

 

6 Tilflytterboliger – udlejning. 
a. Hvordan kommer vi videre? 

Mange henvendelser på de nye udlejningsboliger på "Skolegyden". (71 m2) 
Johan foreslår om man kunne få et landsdækkende boligforeninger ind på banen, 
som kan bygge nogle nye udlejnings boliger. 
Johan har nogle kontakter som han kan tage kontakt til - det er besluttet at tage 
det op på næste Kontaktudvalgsmøde. 
Hvor skal sådanne huse så laves ? - Der står noget i vores nye "Visionsplan". 

Johan 

5  Genbrugspladsen. 

a. Videoovervågning. 
Er blevet sat op - og virker allerede 
 

b. Møde med lokalrådene om evaluering på pladserne med Karl Grundahl.  
Evaluering planlagt til d. 22/1-2019 
 

c. Undervisningsplancher på genbrugspladsen. 
Det er blevet "glemt". Men Johan har mindet dem om det. 
 

d. Hvordan skaffer vi flere genbrugsvejledere? 
Der er 5 grupper så man er der hver 5. uge. 
Det gælder om at man hygger sig med at gå derude. 
Man er som sådan ikke politimand. Bare man er der. 
Man går og gør det lidt pænt - fejre lidt osv. 
Samarbejder med kommunens personale. 
Vi skriver i INFO at vi mangler, så vi kan brede budskabet ud. 
Alle bør spørge personer i vores foreninger som en personlig opfordring. 
 

Ide: "Frivilligbørs" - en oversigt over alt det "ledige" frivillige stillinger der er i byen. 

Birgit/Leif 

 

 Ansøgning om tilgængelighed for kørestole til Mergelgraven. 

Der skal laves et tilbud på hvad det vil koste at få lavet stenmel på stien. Måske kan 
Sundhedsprojektet med de sidste midler (hvis der er nogle) være med til at bidrage. 
Johan kontakter Anne Vibe for at se, om der skulle være penge tilovers fra projektet 

Johan 
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 Fælles skriv til kommunen ang. det nye bump på Blåhøjvej. 

Se bilag. Vi har fået en afvisning. 
Johan foreslår, at han og Bo sætter sig sammen om at svare på dette dokument. 

Johan 

 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere  

 -  

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

Klaus Junge vil gerne købe den sidste erhvervs grund. 

Alle 

c Nybyggere? 

- 

Alle 

d Flygtninge? 

- 

Alle 

7 Orientering Omme Å stiprojektet. 
Intet nyt 

Johan 

8 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen. 
• Søgning til Fodboldgolf 
• Skolen planlægger at søge til legeplads. Måske er det bedre at søge 

landdistriktspuljen. 

 

9 Orientering fra Landdistriktsrådet 
1. Vedr. tolkning af ”vedligehold”.  
 
2. Tilbagemelding fra Økonomiudvalget til BLDR. 
   
3. Bysanering. "nedrivningspulje" 

Svært at få dialog i gange med kommunen. Skyldes nok at embedsmænd ikke ved 
hvordan regler mv. er. 
 

4. Fremtidigt tilskud fra kommunen. 
Drøftelse om forhøjet tilskud  til lokalrådene – primært til vedligehold i 
lokalområderne af mindre karakter. 

Johan  

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 Rahbek har ovetaget Peters Junge rute 

Johan 
 
 
 
 
 
Mette 
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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. 
Se bilag. 
------------ 
Mette har lavet et opslag - så vi håber på frivillig hjælp på den måde. 
 
Andreas tilbyder at tage en rute (Lars T.). 
 
Andet: 
Adresselisten skal opdateres. Skal passe med listen som Sekretæren har (Og som også 
er på hjemmesiden.) 
 

12 Ophængning af julebelysning 2018. 

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

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

 

Johan 

13 Orientering fra foreningerne – fremadrettet  

a Filskov Fællesantenne.  

Generalforsamling bliver i januar. 

 

b Filskov Energiselskab.  

Bygger en ny tank. 8-9 millioner. Måske lidt udfald i varmen i januar (en dag eller 
to). Kan lave mere end 20% mere gas. 

Tilskudsregler har ændret sig: Før fik vi 1,37 kr. til nu 1,17 kr./kW. 

 

c FDF.   

Generalforsamling til foråret: 

Vil gerne arrangere et arrangement en af disse dage: 19 eller 20/3; 26 el.27 el 28/3. 

De mangler by kalenderen så man kan undgå at ramme et andet stort arrangement 
i byen. 

Der er 34 børn/unge inc. e-sport 

 

d Filskov Fodboldgolf 

Der er lukket ned for i år. Generalforsamling overstået.  

Åbner i april igen. 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 

Ekstra nattevagt da beboerne er blevet mere plejekrævende. 

Sansehave bliver der fortsat arbejdet med. 

Omme Landevej 4 er købt mhp. at bruge den som mødelokaler. Evt. udvidelse på 

 



7 

sigt. 

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen 

Julefrokost 

Ronny kommer og underholder. 

Richard Rauvnvald 

 

g Filskov Friskole og Børnehave. 

Julemarked - overskud går til Legeplads 

Klub - for 5.-9 planlægges. 

Rengøring og arbejdsweekend ændres på sigt. 

Økonomien er OK. Så tagprojekt startes. 

Ansættelse af lærer - til støtte for specifik elev. 

 

h Filskovs Fremtid.  

Jyske Vestkysten kommer forbi til et interview. Derfor var bestyrelsen lige samlet. 

Vil gerne have pengene ud at arbejde. 

Vil gene sikre mere industrijord. 

 

i Filskov IF.  

Generalforsamling i foråret. 

 

j Filskov Seniorklub.  

Bankospil, Generalforsamling januar, programmet finpudset. God hygge- 
eftermiddage.  

 

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen. 

Nyt anlæg er under udarbejdelse med lukkede beholdere. Det gamle er ved at blive 
brækket ned. 

Er med i "vandmiljøplan" i Billund kommune - det sikrer god vand kvalitet. 

 

l Genbrugspladsen.  

- Har været rundet i tidligere punkt 

 

m Hjertesti. 

- 

 

n Indre Mission. 

- se INFO 

 

 o Jagtforeningen. 

-ikke mødt 

 



8 

 p Lokalhistorisk Arkiv 

- intet nyt. 

 

q Menighedsrådet 

Jule koncert. Blåhøj kirke under renovering, så den er lukket fra 1. jan. 2019. 

 

r Omme Landevej Sti-laug. Søren Elnegaard. 

Tidsfristen for midler fra LAG er tilbagefaldet. 

Måske nedlægges sti-lauget 

 

s Viaduktfesten. 

Er bare klar :-) 

 

t Viadukthallen 

Køkken er blevet ændret lidt med industri vn mv. 

Udbygningsplan. Næste step: Skitse udarbejdes. 

 

u Viadukthallens Venner. Johan Andersen 

Generalforsamling skal planlægges 

 

14 Hvad sker der politisk? 

Robert orienterede. 

Robert 
Terkelsen 

15 Næste møde tirsdag d. 5. februar 2018, kl. 19.00 på Friskolen.  

Bemærk uge 6 med Generalforsamling og valg! 

Brød: Genbrugspladsen. 

 

16 Dagsordensforslag til næste møde – februar 2018: 

1. Frivillige.  

2. Bypedel. 

3. Anlægget. 

4. Udviklingsplan. 

5. Rundkørsel. 

6. Anlægget. 

7. Fælles bykalender. 

 

17 Eventuelt. 

• Kvittering ved købmanden for velkomstkurven. Der har været noget forvirring 
om hvad reglen er.  

Reglen er: Peter Købmand gemmer kvitteringerne. 

• 7 april 2019: Holger er med i "Dansk Vandrelaug" og vil forsøge at få arrangeret 
en tur her i området. 

 

 


