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Kontaktudvalget i Filskov 

Tid Tirsdag d. 14. maj, 2019, kl. 19.00-22.00  
på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Indre Mission 

Til stede Andreas Andersen, Filskov fællesantenne 

Finn Fisker, Filskov Energiselskab 

Bo Henriksen, Filskov FDF & FPF 

Johan Andersen, Filskov Friplejehjem 

Sonja Laustsen, Filskov Friplejehjems Venner 

Mikael Lind, Filskov Indre Mission 

Hanne Egebjerg, Filskov Lokalhistoriske Arkiv 

Jørn Jensen, Filskov Menighedsråd 

Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub / Affaldsplads i Filskov 

Leif Lindeløv, Affaldsplads i Filskov 

Jan Petersen, Filskovs Fremtid Aps 

Bo Henriksen, Viadukthallen Filskov 

Johan Andersen, Viadukthallens Venner 

Britta Pedersen, Viaduktfesten / Filskov Lokalhistoriske Arkiv 

Søren Elnegaard, Ommelandevej Sti lav 

Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 

Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet  

 

Fraværende med afbud Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf klub 

Mette Østergaard, INFO 

Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 

Lise Stæhr Reichstein , Filskov Idrætsforening 

Fraværende uden afbud Peder Eriksen, Filskov Vandværk 

Jesper Nielsen, Filskov Vandværk 

Carsten Rosengreen, Filskov Jagtforening 

Åse Jensen, Forretningsfører 

Helle Schmidt, Velkomstgruppe 

 

Særligt indbudte Kl. 19: Ulla Fogtmann, Ang. rundkørsel udsmykning - Udskudt til næste møde 
Kl. 19.15: Jens Jørgensen, Line Nielsen, Dyrenes Verden. 
Kl. 19.30: Mountainbikeklubben ved Henrik Arvad 

Referent Mikael Lind 
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Dagsorden 

1 Orienteringspunkter udefra. 
1. Ulla Fogtmann og Søren Elnegaard orienterer om planerne/ideerne for 

forskønnelse af rundkørslen. Udsat. 
 

2.  Jens Jørgensen, Line Nielsen, Dyrenes Verden orienterede.  
• Har overtaget Fugle Kurts ejendom. 
• Dyrpasser begge to. Line med særligt heste. 
• Driver dyrhandel i Tarm 
• Navnet er fra butikken i Tarm. Det er ikke endelig bestemt om det bliver navnet 

fremover. 
• Vil fortsætte med salg af fuglefrø, da det har et godt renommé. 
• Vil ikke forsætte med salg af dyr. Muligvis lidt fisk.  
• Stedet må gerne bruges af skole mv. Det skal blot planlægges. 
• Vil have åben 3 timer lørdag eftermiddag. 
• Vil det blive en slags turistattraktion? Så bør det være med i Billund kommunes 

oversigt over turist attraktioner. Også "Visit Billund" 
• Har opsat en hoppepude for at børn har noget at tage sig til, når de kommer. 
• Firekløverstien går forbi ejendommen.  
• Der mangler nogle skilte ved veje mv. 
• Afventer godkendelse fra Fødevarestyrelsen. 
• Vil ikke blive oprettet som en Zoo. Dermed vil der være en begrænsning på hvilke 

dyr der må være på stedet. 
 

3. Mountainbikeklubben. Henrik Arvad orienterede. 
• omkring 20 personer laver sporet 
• 4,5 spor. + ekstra "Rød" spor 
• Mangler stadig lidt spor. 
• Skilte skal sættes op. Incl. en informationstavle. 
• Mødested ved købmand skal sættes op. 
• Mountain for børn og unge, lørdag kl. 10:00 hvor man kan låne en cykel og prøve 

banen. 
• 130.000 kr. er blevet stillet til rådighed gennem Billund Kommune, fonde mv. 

som skal bruges til færdiggørelse 
 

Note og kommentarer: 
• Det er tydeligt at Grindsted Mountainbike klub kommer forbi af og til. 
• Bliver banen lagt på en turist hjemmeside? Ja, den kommer med i Visit Billund. 
• Kan jo også bruges på gåben :-) 
• Kunne Filskov Kro ikke have en cykel eller to stående, så det kunne være en aktiv 

for gæsterne? 
Ang. indvielse. Kunne måske slås sammen med 1 års dag for kløverstierne. 
Hanne havde nogle konkrete datoer i oktober. 
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2 Stillingtagen til hvilken tekst der skal stå i omtalen af Filskov hos 
bosætningskoordinator Marianne Thomsen. 

• Kunne man inddrage den unge generation med i teksten, så de kan føle sig 
nævnt? 
 

Holger  

Johan 

3 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 

• Godkendt 

Alle 

4 Orientering fra formanden. 

- Stiplanvedtagelse. 

Politikkerne har færdiggjort planen for 2020. Der bliver lavet sti mellem Billund 
/ Grindsted.  

Sti fra Sdr. Omme til Simmelvej er også planlagt, ifølge Robert. Desuden sti til 
Amtsvejen, samt nogle planer i Hejnsvig. 

- Claus Junge bygger rækkehuse på grunden over for Filskov Fri-Plejehjem. 

 

Johan og 

Holger 

5 Opsamling i forhold til Udviklingsplanen for 2018-2028. 
• På dagsordenen er i dag By-kalenderen. 
• Ikke yderligere kommetarer til dette punkt. 

 

Johan, 

Holger 

6 Persondataloven og Kontaktudvalget 
 
Status på arbejdet. 

• Holger og Johan er ikke færdig endnu. 
• Foreningens persondatapolitik skal være beskrevet. Det er Holger igang med at 

se på. 
• Man skal oplyse, hvem der er data ansvarlig. 
• Hvis nogen føler sig krænket, skal man rette henvende sig til data ansvarlig. Gør 

data ansvarlig ikke noget, kan det ende med en sag. 
 

Holger og 

Johan 

7 Fælles bykalender.    

Ved Mikael Lind 
• Workshop er nu planlagt til Mandag d. 27. Maj kl. 19:00 
• Der er udsendt en invitation - få den nu sendt ud til alle det kunne vedrøre. 
• Kontaktudvalget vil gerne betale for kaffe til arrangementet. Snak med Britta om 

detaljerne. 

Mikael Lind 

8 Tilflytterboliger – udlejning. 
 Johan orienterede om begrebet tilflytterbolig. 

Johan 
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9  Genbrugspladsen. Ved Birgit 
• Det er et problem med fejl sortering og aflevering af emner der ikke må afleveres 

der. 
• Kommunen skal også være medvirkende til, at det ser ordentlig ud (Og ikke læsse 

kompostjord ud over det hele) 
• Kommunen kan være lidt sløv til at agere - f.eks. på rottebekæmpelsen. 

Noter og kommentarer: 
• Stenderup / Krogager har faktisk sagt nej tak til at have en genbrugsplads. 

Birgit 

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

Status på bumpet. 
• Der er faktisk møde i morgen eftermiddag. Så må vi se hvad de spiller ud med. 
• Målet er fartdæmpning. 

Johan 

11 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere  

 - På amtsvejen (Egon og Edits hus) 
- Hvad med Jens og Lene (Fugle Kurts ejendom) 
- På Sognegårdsvej (Til leje) 
- Nogen flytter ind (Inga Paludan) hus på Kærtoften. 
- Nogen flyttet ind på Midtgaardsvaj (Bruno, måske nr. 51) 
- På Midtgaardvej nr. 37 (Emmy Bundgaard) 
- Ravlundvej 15 (Er vist nok blevet besøgt) 
- Ravlundvej 7A/B, Hrym (udlejningsbolig). 
 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 
-  

Alle 

c Nybyggere? 

- På Kirkehusvej (Annitta og ?) 

- Se også punkt 4 

Alle 

d Flygtninge? Alle 

12 Orientering Omme Å stiprojektet. 
ingen nyt 

Johan 

13 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen. 
Aktuelt søger Friskolen til legeplads med off. adgang. 

• Der er penge til rådighed hvis man har et projekt der skaber arbejdspladser. 

Johan 
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14 Orientering fra Landdistriktsrådet 
1. Orientering fra Årsmødet m. indlæg om tilflytterboliger. 

En bolig man køber lokal via lokale investeringer som tilbydes til folk der vil 
"afprøve" at bo i det lokale miljø, men måske ikke klar til at købe hus. 

2. Stiplanen. Indhold af vedtagelse. 
Har været drøftet 

3. Bysaneringsplan vedtaget. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe for kommunen. Der kommer mere 
information senere. De ejendomme der er i spil, er nogle af dem der var listet 
i "nedrivningspuljen". 

4. Iværksætter projekt til kvalificering af den komme turismepolitik i Billund 
Kommune samt for at blive lokalt klogere på, hvordan vi udvikler 
landdistriktsturisme i Billund Kommune. 

Ekstra info: 
5. "Borger og ide kassen" er blevet søgt af Jakob Buhl, for at der kan laves en 

Shelter og bål hytte ved Mergelgraven. 
 

Johan  

15 INFO 
ikke noget nyt. 

Mette 

16 Ophængning af julebelysning 2018. 

Status på rep. og anskaffelse af flere ophæng og stik i byen. 

Punktet udskydes til August. 

Søren 
Elnegaard 

17 Orientering fra foreningerne – fremadrettet  

a Filskov Fællesantenne. 

Er med til Yousee info aften om en uge. 

 

b Filskov Energiselskab.  
Tanken er nu færdig og mere Gas begynder at blive produceret. 
Det ser ud til at varmeprisen for næste år bliver i stil med tidligere år. 

Der planlægges et åbenhus når der er anlagt vej mv. 

 

c FDF.    

Der kan læses mere i Info. 
22 børn er medlemmer, så det går fremad. 
Skt. Hans bliver igen afholdt. 
Huset bliver brugt meget. Opvaskemaskine og afskylning flyttes nu til andet rum. 

 

d Filskov Fodboldgolf. 

- Intet. 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 

Sansehave nu indviet med et åben arrangement. En super dag med mange 
mennesker. 
To nye stillinger er oprettet (Pedel og aktivitet) 
Årsregnskab for 2018 var meget fint. 
Der er fokus på forhandlinger med kommunen. 
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f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen 
4/6 Kent og Bjarke kommer og spiller. 
18/6 Grillfest 
22-29/6 Beboer i sommerhus ved Blåvand. 

 

g Filskov Friskole og Børnehave. Info ved Johan 
Event gruppe laver igen Julemarked. 
80 fest for mellemtrinnet. 
Filmaften for de mindste 
Overskud fra regnskabsåret 2018. 

 

h Filskovs Fremtid. Ved Jan Petersen 

Ny mand i bestyrelsen. Claus Torning 
Overvejer at få nye industrigrunde placeret. 

Et spørgsmål: 

Hvorfor ikke købe Stationsbygningen til faciliteter for sundhed og aktivitet? 
Det er dog ikke målet med gruppen. Gruppen kan hjælpe ildsjæle med at 
etablere sig.  

 

i Filskov IF.  
- Intet. 

 

j Filskov Seniorklub.  
20/6 udflugt 
7/7 Tur til Vestjylland 
Folder der f.eks. kan være hos læge mv. hvor man kan afhjælpe ensomhed ved at 
hjælpe med samkørsel til arrangementer. 

 

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen. 

- 

Spørgsmål: Er der mere kalk i vandet idag? Det er der ikke nogen der kan svare på. 

 

l Genbrugspladsen.  

Se punkt 9 

 

m Hjertesti. 

Der arrangeres "Viadukt march" ifm. byfest. 

 

n Indre Mission. 

Se INFO for program 

 

 o Jagtforeningen. 

Mikael kontakter foreningen for at høre om de ikke ønsker at være med mere. 
Torben Thomsen bekræfter, at de ikke ønsker at være aktive medlemmer af 
Kontaktudvalget (Via SMS). 
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 p Lokalhistorisk Arkiv 

Udstilling om 40 år for byfestens start. 

Fælles arrangement med Besættelsessamlingens vener, Filskov Kirke og ... 

Se INFO 

 

q Menighedsrådet 

11/6 Sogneudflugt 

16/6 Sommerfest i præstehaven 

2/9 Åben kirkegård. 

Nyt tiltag 22/10: Kirke til hverdagsbrug. Gudstjeneste kl. 17:00, med lidt godt til 
ganen. 

 

r Viaduktfesten. 

40 års jubilæum i år og det skal fejres. F.eks. vil menuen blive præget af dette. 

Måske kunne optoget også blive "tilbage i tiden" 

Revyen arbejdes der også på. 

 

s Viadukthallen ved Bo 

Arbejder med planer om tilbygning. Også om hvordan finansieringen kan gøres 
med støtte fra tipsmidler mv. 

NB. Der er 800 års jubilæum for Danebrog samtid med vores byfest :-) 

 

t Viadukthallens Venner.  

- Intet 

 

18 Hvad sker der politisk? 

Robert orienterede. 

Robert 
Terkelsen 

19 Næste møde tirsdag d. 13. august 2019, kl. 19.00 på Friskolen.  

Brød: Menighedsrådet. 

 

20 Dagsordensforslag til næste møde  

1. Frivillige. 

2. Bypedel. 

3. Måske besøg af ny landdistriktkoordinator. 
4. Ulla Fogtmann, Ang. rundkørsel udsmykning 
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21 Eventuelt. 

• Byggegrunde er ved at være væk. Kunne kommunen overveje hvordan vi kan 
sikre frie byggegrunde i fremtiden ? 

• Anlægget: Kunne kommunen tage mere ansvar for dette. Nogle ideer: Vandhullet 
skal fjernes. Måske med en bakke hvor der kan være en lille rutchbane. 

• Vi havde en længere drøftelse om hvordan Filskov Fremtid kunne hjælpe med 
rådgivning, ideer og andet. Vi er glade for at vi har "Filskov Fremtid". 

• Ang. punktet "Frivillige"(under punkt 20). Det skal nok prioriteres højere på 
fremtidige møder. Vi drøftede lidt omkring dette, særligt om hvor de 20-30 
årige bliver af. 

• Menighedsrådet vil gerne medbringe Kaffe/kage næste gang, og bytter dermed 
med Lokalhistorisk Arkiv. 

 

 

 


