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Kontaktudvalget i Filskov 

Tid Tirsdag d. 5. februar, 2019, kl. 19.00-22.00  
på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Genbrugspladsen. 

Til stede Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf klub 
Mette Østergaard, INFO 
Åse Jensen, Forretningsfører 
Johan Andersen (formand), Filskov Friplejehjem/Viadukthallens Venner 
Sonja Laustsen, "Filskov Friplejehjems Venner Hjertesti" 
Helle Schmidt, Velkomstgruppe 
Leif Lindeløv, Affaldsplads i Filskov 
Lise Stæhr Reichstein , Filskov Idrætsforening 
Mikael Lind (sekretær), Filskov Indre Mission 
Hanne Egebjerg, "Filskov Lokalhistoriske Arkiv / Hjertesti – Ad hoc frivillig" 
Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub (tidl. Filskov Pensionistforening) 
Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet  
Andreas Andersen, Filskov fællesantenne 
Jørn Jensen, Filskov Menighedsråd 
Jan Petersen, Filskovs Fremtid Aps 
Britta Pedersen, Viaduktfesten 
Finn Fisker, Filskov Energiselskab 
Søren Elnegaard(kasserer), Ommelandevej Sti lav 

Fraværende med afbud Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 
Ulla Fogtmann/Søren Elnegaard 
Bo Henriksen , Viadukthallen Filskov 
Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 
Peder / Jesper, Filskov Vandværk 

Fraværende uden afbud Carsten Rosengreen, Filskov Jagtforening 
 

Særligt indbudte Kl. 19: Ulla Fogtmann. 

Referent Mikael Lind 

Dagsorden 

1 Ulla Fogtmann og Søren Elnegaard orienterer om planerne/ideerne for forskønnelse 
af rundkørslen 
på baggrund af drøftelsen på sidste møde. 
Udvalg: Søren Elnegaard, Ulla Fogtmann 
 
Punktet udsat, det der ikke var nyt at berette. 
 

Ulla og 
Søren 
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2 Generalforsamling iflg. vedtægterne. 
Se bilag. 
1. Ordstyrer: Jørn Jensen valgt 
 
2. Beretning ved Johan. Se bilag nederst 

Bemærkninger: 
Mountain banen blev ikke nævnt, men vi er alle enige om at det er en kæmpe 
opgave der udføres der. 
 

3. Revideret regnskab ved Åse Jensen 
Bemærkninger: Ingen 

 
4. Buget for 2019/2020 

Bemærkninger: 
Julebelysning kræver rep. Derfor øges beløbet til 20.000  kr. 
Test af Kalender app. har kostet lidt. Vist nok 500 kr. 
Opdateret buget sendes med ref. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag: Ingen. 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Valg af Sekretær: Genvalg, Mikael Lind 
Valg af Kasser: Genvalg, Søren Elnegaard 

 
7. Valg af bilagskontrollanter 

Genvalg: Sonja Laustsen 
Stedfortræder: Genvalg Andreas Andersen 

 
8. Evt. 

Jan nævner: Fibernet på landområdet er nu vedtaget og skal nu i gang med at blive 
etableret. 

 

Johan 

3A Godkendelse af referat fra det sidste møde.  

- Kagelisten: Der er vist rod i kage listen. Johan kontrollerer. 

- Kage næste gang bliver Indre Mission 

- Deltagere: Finn Fisker var med til mødet i stedet for Kristian. Anders var også tilstede. 

Alle 

3B Orientering fra formanden.  

- Borde-bænkesæt til anlægget er nu kommet. De gamle bænke er fjernet. 

- 29/4 Årsmøde i Billund Landsdistriktsråd. 

- Mergelgravsstien er lavet færdig. Der var penge til dette i Stiprojektet. 

- Ny Landdistriktskoordinator: Karin Louise Smith. 

- Ny Bosætningskoordinator: Marianne Thomsen. Kommer til Filskov 22/2 kl. 13:00. 
Hun vil gerne se Filskov området og se faciliteterne her. 

- Artikler i JV. Flere artikler har været bragt. Sidst var det Lise og Brian Reichstein der 
var med, om det at flytte til en by som Filskov. 

Johan 
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- Dansk Vandrelaug som Holger har kontakt til, laver Kløverstivandring d. 7. april. 

- D. 28/8 planlægges en vandretur,på Kløverstierne, hvor der er fokus på natur og lidt 
kultur. 

-  D. 20/2 prioriteringsmøde, hvor der laves høringssvar til den kommunale stiplan. Der 
er en pulje på 3 mil. kr. til rådighed. Mødet er kl. 16:30 i skolens personale rum. Søren 
Elnegaard og Jan Petersen vil gerne deltage. Der skal lokalt prioriteres mellem cykelsti 
ud mod øst, og/eller færdiggørelse af Sdr. Omme stien færdiggøres. 

3C Opsamling i forhold til Udviklingsplanen for 2018-2028.  
Fra sidste møde: 
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! 
 
Rettelse: Anne Stougaard er med fra Menighedsrådet i stedet for Jørn. 
Tilføjelse: Brian Nissen er med fra Skolen. 

 
IO2, Kommunikation 

Den er startet op. Er på dagsordenen længere nede  
 
IO3, By forskønnelse. 

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. 
Forsyningsselskaber kan nogle gange få 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. Skal sammentænkes med 
Landdistriktsrådets evt. opstart på turismeprojekt. 

 
IO5, Infrastruktur 

Der er ikke kommet så meget ud af tidligere arbejde på dette område. 
Punktet udskydes foreløbig. 
 

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 med brugerne. 
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. 
 
Opdatering: Bestyrelsen i Lokal arkivet står ved udtalelsen om at arkivet er åben 
til dette formål. 
Det kan være at Lokalhistorisk Arkiv har en der vil stå for dette. Hanne Engberg 
vender tilbage.  

Johan, 
Holger 
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Tilbagemelding fra Hanne Engberg:  
Udvalget har diskuteret hvorvidt det faktisk er en god ide at åbne lokalet for 
arkivet til almen brug, da der er mange dokumenter der indeholder 
personfølsomme data og derfor ikke må være offentligt tilgængeligt. 
Udvalget trækker derfor ideen tilbage om at arkivet kan bruges til f.eks. IT 
værksted. 

4 Persondataloven og Kontaktudvalget 
 
Johan vil gerne have nogle med kendskab til dette område til at komme med input. 
Lise prøver at finde oplysninger i Idrætsforeningen ang. dette. Kontaktudvalget har 
modtaget Idrætsforeningens skriv ang. persondatalov. 
 
Det vil nogle gange forekomme at vi aflønner personer der laver opgaver for 
Kontaktudvalget. Her kan vi blive bekendt med person nr. mv. 
Det bør også håndteres af beskrivelsen. 
Holger og Johan arbejder videre med beskrivelse af området. 
 

Holger og 
Johan 

5 Fælles bykalender .    

Status ved gruppen: 
Vi har besluttet at holde fast ved "Infoland" da de har en Mobil app., vi kan bruge, som 
giver nem adgang til kalender og nyheder. 
Vi planlægger et seminar for de forskellige foreningers programansvarlige. Der kommer 
indbydelse ud til jer her i Kontaktudvalget, og I bedes sende indbydelsen videre til 
programansvarlig i jeres eget regi. 

Mikael Lind 

 

6 Tilflytterboliger – udlejning.  
Ingenting at berette 

Johan 

7  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. 19. marts 2019. Bemærk ny dato. 

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 - fejer 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 og Leif orienterer:  

• Se information i INFO.  
• Den tidligere projektleder stopper. Ny projekt leder heder: Stina Detlefsen. 
• Leif har fået at vide fra Peter Skov fra kommunen, at de to "genbruges" 

containere vil blive flyttet rundt, således der passer bedre med overvågning. 

Birgit/Leif 
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• Gruppen arbejder også med planer om yderligere flytning af containere. 
• Overvågningen virker faktisk. Peter har fulgt op på folk som bruger pladsen 

forkert. 
• Murbrokker og tegl er desværre blevet fjernet. Der er ikke planer om yderligere 

reduktion. 
• Der er for få på pladsen. Så der skal gerne flere til at hjælpe, 2-3 personer vil 

være fint. 
 
Kontaktudvalget skal måske have kontakt til den nye projekt leder. Johan undersøger 
 
Johan fortæller: Genbrugsplads møde 19/3 er planlagt møde. Den 14/2 er der formøde, 
Birgit er med der. 
 
Jan vil gerne med som frivillig på pladsen. 
Jan spørger: Er der noget kursus? Det tager de andre frivillige sig af. 

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

Se 2 bilag sendt med dagsordenen. 
 
Johan orienterer: 

• Det vil måske være muligt at få lavet et fodgængerfelt. 
• Bump bliver ikke lavet om. 
• Skolens bestyrelse vil måske forsøge at lave en ansøgning om at få lavet et 

fodgængerfelt. 
• Målinger viser at hastigheden ikke er steget siden ændring af bump. Det er stabilt 

- men nogle kører stadig for stærkt. 
 
Kan man selv lave fodgængerfelt? Nej, det vil ikke være en god ide. 
 

Johan 

9 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere   

 - Helle nævnte en række navne som de har registeret og som udvalget er i gang 
med at besøge. Der har været besøgt 25 husstande i efteråret. 
- Sidste  brunch er afviklet i oktober 2018, hvor det passer kroen bedst. 
- Midtgårdvej 37, hvor der er flyttet en ny ind. Måske en ny mere på Midtgårdvej. 
 
Vi synes, at det er et super godt arbejde der bliver gjort i udvalget! 
 

Alle 

b Nye erhverv i byen?  

- Ingen 

Alle 

c Nybyggere? 

- Kommunal grund solgt på Kirkehusvej. 

- Der er solgt en ny grund på Kirkehusvej. Vist nok Else Marie Brok 

Alle 

d Flygtninge? Alle 
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- Ingen. 

10 Orientering Omme Å stiprojektet.  
Intet nyt 

Johan 

11 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen.  
Intet nyt ud over: Ny pulje til rådighed. Filskov har ikke aktuelle projekter der søger nu. 
 

 

12 Orientering fra Landdistriktsrådet 
1. Der blev orienteret om beslutninger i ØK vedrørende ændringer i 

landdistriktspolitikken. Se landdistriktspolitikken. 
2. Bysanering. "nedrivningspulje" 

Der afholdes møde m. kommunen næste gang d. 7. feb. 2019. 
Der er 10-12 ejendomme på listen. 

3. Fremtidigt tilskud fra kommunen. 
Drøftelse om forhøjet tilskud til lokalrådene i ØK – primært begrundet i øget 
vedligehold i lokalområderne af mindre karakter. Filskov får fra 2019 35.000 kr. 

Johan  

13 INFO 
Adresselisten skal opdateres. Skal passe med listen som sekretæren har, og som også er 
på hjemmesiden. 
Opdateringen: Der er nu nok hjælpere til at køre med INFO i landområder. 
 

Mette 

14 Ophængning af julebelysning 2018. 
Tak til dem der satte julebelysning op og dem, der tog det ned. 

Stillingtagen til rep. af ophæng og lyskæder, som er itu. 

Dette blev vendt under "Budget" på generalforsamlingen, hvor der blev sat 20.000 kr. 
af til vedligehold for 2019. 

Søren vil finde nogle der vil hjælpe med rep. af julebelysningen. Bør gøres i god tid så 
det er klar til næste jul. Johan kontakter Kaj Petersen for afklaring. 

Johan 

14 Orientering fra foreningerne – fremadrettet  

a Filskov Fællesantenne.  

Se også INFO. 

Bestyrelsen er den samme efter generalforsamlingen. 

Der bliver måske en infoaften. 

 

b Filskov Energiselskab.  

Ny tank er sat op. Tidligere procestid 10-12 dage kan nu forlænges op til 40 dage, 
hvilket giver en del ekstra gas. Herved kan man undgå ekstra tilsætningsstoffer. 

Projektet er først færdigt om et par måneder. 

Der bliver formentlig lavet "Åbent Hus" når det hele er klart. 

Tilskud til el falder, og derfor er det godt at kunne udnytte gyllen bedre. 

Der omsættes for mange penge. Det er derfor vigtigt at der kandidater til 
bestyrelsen, så der også i fremtiden er en god bestyrelse der kan varetage byens 
varmeværk. 
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c FDF.   

Der er kommet flere børn til foreningen. 

Planer om flere shelters. Der søges penge til dette. 

Der er ændret lidt på pris politikken. Se hjemmesiden, som også er under ændring. 

Genbrug: Jern skrot container skal gerne fyldes noget med, da det giver penge til 
foreningen. Er også med i INFO. Er nu flyttet til FDFs egen grund. 

Fastelavn går sammen med Lalandia-cup. Det flyttes derfor til d. 10. Marts med 
gudstjeneste i FDF huset. 

Husk også Skt. Hans d. 23. juni, hvor hele byen er velkommen.  

 

d Filskov Fodboldgolf. 

Har søgt kommunen om aktivitetstilskud og har fået det som folkeoplysende 
forening. Tilskud også søgt til etablering af første del af "Aktivitetsskoven". 
Landdistriktsrådet har bevilget i 2018. 

Banen åbner 1. april (Hvis græsset er klart!) 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 

24 april er der generalforsamling. 

Sansehaven er planlagt og etableres i løbet af foråret 2019. 

Hus på Omme landevej 4 er købt og skal bruges til mødelokaler. 

 

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen 

I morgen, Ronny og familie kommer og underholder. 

Der er desuden en række aktiviteter på programmet fremad. 

 

g Filskov Friskole og Børnehave. 

Johan orienterer: 

Skolen arbejder med en afløser for "Torsdagsklubben" for 6. klasse. 

Tag renovering startes i sommer over Multirum og Læringscenter. 

Sognegården bliver lejet meget ud.  

 

h Filskovs Fremtid.  

Bestyrelsen er klar til at hjælpe iværksættere. Det må vi godt hjælpe med at 
informere om. 

Ny direktør er Tommy Christensen. 

 

i Filskov IF.  
18. marts er der generalforsamling. 
Travlt med Lalandia Cub (1.-3. Marts) 

 

j Filskov Seniorklub.  
Generalforsamling gennemført og der var nok der stillede op til bestyrelsen. 

 

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen.  
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- ingen rep. 

l Genbrugspladsen.  

Se tidligere punkt på dagsordenen. 

 

m Hjertesti. 

Nytårsmarch var et tilløbsstykke ved FDF. 

 

n Indre Mission. 

Se program 

 

 o Jagtforeningen. 

- Ingen rep. 

 

 p Lokalhistorisk Arkiv 

Generalforsamling gennemført. 

En række aktiviteter igang. Også en udstilling til byfesten er under planlægning. 

 

q Menighedsrådet 

Visionsdag gennemført. Der har i lørdags været et opfølgningsmøde. Det har 
resulteret i et nyt initiativ med "Kirke i hverdagen". 

Blåhøj kirke er stadig under renovering. 

Se desuden program i kirkeblad/INFO. 

Skolens 5. klasse skal lave fuglehuse til kirkegården i foråret 2019. 

 

r Viaduktfesten. 

40 års jubilæum i år og det skal fejres. 

Er der nogle af de forskellige, der kan komme med input til jubilæet med 
information mv.? 

Revy i Grønberg d. 9/3 mangles frivillige til at hjælpe. Også aftenen forinden. 

 

s Viadukthallen 

- Afbud. 

 

t Viadukthallens Venner. Johan Andersen  

 Ikke noget nyt.  

15 Hvad sker der politisk? 

Robert har meldt afbud pga. byrådsmøde. 

Robert 
Terkelsen 

16 Næste møde tirsdag d. 14. maj 2019, kl. 19.00 på Friskolen.  

Brød: Indre Mission  
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17 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 14. maj 2019: 

1. Frivillige.  
2. By-pedel. 
3. Måske besøg af ny landsdistriktkoordinator. 

 

 

18 Eventuelt. 
• Flag(Stander) ved Blåhøjvej har ikke samme størrelse som den gamle. Johan 

tager sig af det. 
• Leif fortæller: "Dyreverden" vil gerne bidrage til lokalområdet i form af 

information mv. 

 

 

Beretning generalforsamling Kontaktudvalget 5. feb. 2019.
Kontaktudvalget har i løbet af 2018 behandlet følgende områder:
1. Kontaktudvalget består nu af 20 medlemmer samt i personligt politisk medlem.
2. Stien til Sdr. Omme mistede sit økonomiske grundlag, da Kommunen trak beløbet tilbage pga.
forældelsesfristen. Lauget nedlægges nok herefter. Stien er nu på Billund Kommunes stiplan.
3. INFO skiftede i løbet af 2018 omdelere på landet. Mangler endnu en enkelt udskiftning af 1 el. 2
ruter.
4. Nyt medlem af Kontaktudvalget i form af Viaduktfesten.
5. Modtagelsen af tilflyttere fungerer fint. DJS er sponsor for indflyttergave og der er tiltag i
forbindelse med billetter til Viaduktfesten. Selvstændig gruppe samler tilflyttere til brunch
sponseret af kroen 1-2 gange om året.
6. Etablering af Genbrugsplads på Industrigrunden er færdig. Frivillige passer pladsen.
Genbrugsvejledere. Evaluering forestår. Der begynder at falde frivillige fra pga. alder og sygdom.
7. Sundhedsprojektet- stiprojektet indviet i oktober. Sti for kørestole etableret efterflg. med penge fra
projektet. Evaluering af projektet foretaget.
8. Mountainbikebanen bliver i løbet af foråret 2019 færdigetableret. En stor tak til arbejdsgruppen
for det store arbejde der bliver lagt i etablering og vedligehold.
9. Repræsentationen i Omme-å projektgruppen fortsættes. Niels Mulbjerg, Trine Kristensen og Johan
Andersen er med.
10. Påbegyndt dialog vedr. ledelse af frivilligvirksomheden i Filskov. Dialogen pågår stadig og er med i
den nye udviklingsplan som indsatsområde. Der er ved at være tilgængelige forskning til brug for
den videre udvikling.
11. Kontaktudvalget har taget hul på området vedr. anskaffelse af flere lejeboliger. Foreløbig årsmøde i
BLDR i april om emnet.
12. Udviklingsplanen færdiggjort og offentliggjort i efteråret 2018. Enighed om at planen skal være et
aktivt dokument, som kan ændres fortløbende og lægges på hjemmesiden m. rev. dato.
13. Det lykkedes i efteråret 2018 at få tilskud til etablering af bredbånd i resten af landområderne i
Filskov. Herefter er alle områder i sognet dækket ind. En stor tak til arbejdsgruppen med Torben
Fasterholdt i spidsen for at have gjort dette muligt.
Det er heller ikke i 2018 sært, at vi føler at der har været travlt indimellem i Kontaktudvalget, som jo er
Filskov og Omegns koordinerende organ.
Vi må konkludere, at der nok aldrig har været mere brug for, at der er nogle, som tager ansvaret for, at
gøre såvel det grundlæggende frivillige arbejde i foreningerne, de selvejende institutioner og
driftsselskaberne som det koordinerende arbejde i Kontaktudvalget. For også fremover vil der komme
flere og flere ting, der skal tages stilling til lokalt. Landdistriktspolitikken taler her sit tydelige sprog med
mere og mere borgerinvolvering.
Her står Kontaktudvalget meget stærkt med sin brede repræsentation og den anerkendelse udvalget
nyder hos de lokale borgere i Filskov og Omegn.
Jeg opfordrer derfor jer alle til at fortsætte det gode arbejde, vi alle står midt i, på samme måde som
hidtil. For en ting er helt sikkert. Opgaverne holder aldrig op med at kræve vores fælles engagement.
Johan Andersen
Formand
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