
Kontaktudvalget i Filskov
Tid Tirsdag d. 13. august, 2019, kl. 19.00-22.00 

på Filskov Friskole, Personalerummet.

Kaffe og brød Menighedsrådet

Til stede

Fraværende med afbud Finn Fisker, Hanne Egebjerg, Britta Pedersen, Lise Stæhr Reichstein

Fraværende uden afbud

Særligt indbudte Landdistriktskoordinator, Karen-Louise Schmidt.
Jacob Buhl, Gorm Pedersen (Filskovs Fremtid)

Referent Mikael Lind

Referat

1 Indbudte

A Gorm fra Filskov fremtid orienterede:
Der arbejdes omkring udvidelse af industri området.
Der kikkes på nye byggegrunde og forskellige områder har været diskuteret.
Særligt nede ved Mergelgraven, hvor der er lidt kuperet træn. Ca. 90.000 m2. Der bliver 
diskuteret hvordan det kunne laves spændende, med natur mv. Der drøftes også 
hvordan man kan lave det, så det bliver interessant for mange forskellige mennesker. 
Det ligger centralt ift. skole og idræt.
Der er ikke vedtaget noget endnu. Men der arbejdes videre med det som oplæg til kom-
munen, så det kan komme med i deres byplanlægning/kommunalplan. Det vil forvente-
lig tage lang tid inden området er tilbygget, måske 15 år. Hvor mange byggegrunde der 
skal byggemodnes er ikke diskuteret endnu.
Men alle kan komme med input til Filskov Fremtid.

Andet: Iværksættehus?
Kan Filskov Fremtid fortælle mere om det på en af de efterfølgende møder? Det er end-
nu ikke lagt mere i det endnu. 

B. Karen-Louise Schmidt, Landdistriktskoordinator/konsulent. Fortæller om sine opgaver.
Mellemmand mellem borger, politikere og embedsværket.
Borgerinddragelse på forskellige områder.
Lokalt i Filskov: 6 arrangementer omkring grøn politik. Lokalt arrangement hvor fokus er 
f.eks.: turisme, biodiversitet mv.
11. September kl. 16:00. Karen-Louise mf. vil komme på besøg omkring lokal arrange-
ment og natur. Der vil blive optaget noget video mv.
Kommunens beredskab: Der bliver lavet en meget stor øvelse og beredskabet vil derved 
blive afprøvet over flere kommuner. Et beredskab spænder over et stort område, f.eks. 
sundhedsberedskab og presseberedskab.
Er også den der ser ansøgninger fra Landsdistriktsrådet.
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C. Jacob Buhl orienterer.
Der er blevet søgt penge gennem "Borger idekassen" og ansøgningen er godkendt
Byggeriet starter Aug/september 2019.
Bygges bål-hus (8 kantet Ø6 m.) og shelter mv. ned til mergelgrav
Der kommer en håndværker fra Vojens og bygger.
Der bliver lavet en indvielsesfest.

Andet:
Kommunen har planer om at lave dronefilm på torsdag over sti systemerne. Så det vil 
være godt af få nogle folk ud at gå med hund mv.

Ang. "Borger idekassen":
De har en del penge at gøre med, så søg endelig så meget som muligt.

2 Godkendelse af referat fra det sidste møde.
Godkendt

Alle

3 Orientering fra formanden.
INFO er på vej rundt. Uddeles fredag d. 16. august.

Johan og 
Holger

4 Opsamling i forhold til Udviklingsplanen for 2018-2028.
Opdatering af arbejdsgruppe oversigten i udviklingsplanen (Holger).
"Sociale tiltag": Friskolen arbejder på at lave en ungdomsskole, men det er ikke sat i 
gang endnu. Viadukthallen arbejder med at åbne op ind i TV stuen mv. samt udvidelse til
Fitness-centeret. Fællesspisningen tages op.
Johan beskriver og opdaterer.

"By-kalender": 
Er sådan set udført. Nu skal viden om App mv. gerne udbredes. Skolen har orienteret 
alle forældre om By-kalenderen.
Skolen, Kirken og andre er begyndt at lægge kalenderevents ind.
Vi bør lægge vejledningen ind på hjemmesiden. Det kan vi få Jan til (Mikael).
Kan der lægges en vejledning ind i INFO? (Mikael)
Skal vi have en fælles Facebook side?
Nu skal By-kalenderen lige nå at blive brugt, inden flere aktiviteter.

"By forskønnelse":
Renovering af fortove
Fjernelse af affald langs veje og stier.
"Danmarks smukkest landsby"
Forskønnelse af anlæg - Der kan gøres meget.
Forskønnelse og udvidelse af Viadukthallen.
Udstykning af områder i byen mod Krohaven og Kærtoften. Som vi hørte om i dag, er der
ikke gode bundforhold her. Her kan vi arbejde videre med Filskov Fremtids ideer.
Viaduktsti under Amtsvejen - ansøgning, endnu ikke godkendt.
Flere stier - nok ikke lige nu.
Forskønnelse eller renovering af boliger.
Holger foreslår, at der skal laves en langsigtet plan for by udvidelsen, både på bolig 
området og industri området.

"Erhverv og turisme":

Johan, 
Holger
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Nye aktiviteter i "Filskov fremtid" - pågår.
Turisme med helhedsstrategi - Tanker om camping mv.
Udvikling af attraktioner - f.eks. mountainbike, Kløversti mv.
Camping og anden overnatning

"Infrastruktur"
Transportordninger.
Alternative transport områder.
Vi har endnu ikke startet så meget op endnu, men der er da Flex-trafik muligheder.

"Ældre"
Etablering af it og telefon workshop - blev forsøgt startet op, men der var ingen til at 
bære det. Kan og bør startes op igen, måske på en anden måde (IT udrykning).
Kan man få ideer hos nabobyer? Kan vi gå sammen med Sdr. Omme?
Måske kan cafeteriet bruges, hvis det åbnes op.
Man bør undersøge, hvad det egentlige basale behov for sådan en klub/workshop er.
Kan man lave noget under "aftensskole" regi?
Eventuel etablering af ældreråd: Da vi har en seniorklub, kan dette fjernes fra 10 års 
planen - Holger få tilpasset.

Hver arbejdsgruppe skal i det næste års tid lave en beskrivelse af de enkelte projekter, 
hvor der er en række punkter:
1. Baggrund og formål
2. beskrivelse
3. Aktivitets- og tidsplan
4. Ressourcer og deltagere 
5. Kommunikation

5 Persondataloven og Kontaktudvalget
Præsentation af udkast til udlægning på hjemmesiden.
Holger havde nogle ord til udkastet. Mener den er ved at være klar til at lægge på 
hjemmesiden og skal blot have opdateret datoen.

Holger

6 Fartdæmpning Blåhøjvej.
Håber på 40 km/t. fart bump, for at sikre lav hastighed ved skolen. Afventer politiets 
behandling.

Johan

7 Frivillighed – fortsættelse af processen.
Se det udsendte dokument omkring frivillighed.
En god drøftelse bordet rundt.
Nogle nøgleord:

 Foreningernes bestyrelser skal huske at være synlige
 Lav nogle workshops, udflugter mv. for bestyrelsen, både for at fastholde 

nuværende medlemmer og for at indbyde nye.
 Husk at få nogle inviteret til at lave "Ad-hoc" opgaver. Altså små afgrænsede 

opgaver, som er nemme at sige ja til.
 Husk at inddrage personer i bestyrelsesarbejdet - som en "føl"-ordning.
 Hjælp kommende bestyrelser ved at have noteret "plejer" ting. Særligt ting som 

skal / bør gøres til bestemte tidspunkter.
 Hjælpeledere - en god måde at engagere yngre til at komme ind i 

foreningsarbejdet.
Ide til det udsendte dokument: Lav en opsummering i punkt form.

Johan
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Punktet fortsættes næste udvalgsmøde.

8 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.

a Nye tilflyttere 
Midtgårdvej 45.
Kærtoften 16
Jan og Sandra har rejsegilde på Kirkehusvej
Ukrainsk ægtepar - Ravlundvej 5
Muligvis nye i Ravlundvej 11 (ikke enighed om dette)
Solhaven 10

Alle

b Nye erhverv i byen?
-

Alle

c Nybyggere?
Der bygges på Kirkehusvej, 2 stk.

Alle

d Flygtninge?
-

Alle

9 Orientering Omme Å stiprojektet.
-intet at berette

Johan

10 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen.
-intet at berette

Johan

11 Orientering fra Landdistriktsrådet 
om 14. dage: Genbrugspladser problematikkerne tages op. Det virker til at være 
udfordringer flere steder i kommunen.
Mødet med Økonomiudvalget i BK i juni måned.

Johan 

12 INFO
-

Mette

13 Ophængning af julebelysning 2019.
Status på rep. og anskaffelse af flere ophæng og stik i byen.
Ophængning ikke optimal og ikke holdbar. Nye ideer er diskuteret.
Der er kontakt med Billund kommune for at høre, om man må have permanente beslag 
på lysmaster. Hvis vi må, ligger der nogle ideer klar.
Der er sat 10.000 kr. af til opdateringen. Herunder kan man måske få lavet nogle flere 
ophæng, så hele hovedgaden kan få lys, desuden Stationsvej og Blåhøjvej.
Der er også nogle af lyskæderne der ikke lyser optimal. Måske de skal opdateres.
Vi får en status til november.

Søren 
Elnegaard

14 Orientering fra foreningerne – fremadrettet

a Filskov Fællesantenne.
Ikke så meget nyt (sommerferie)

b Filskov Energiselskab. 
Afbrud fra Finn.

c FDF.   
Flere ledere er kommet til.
Ændringer som omtalt sidst er sat igang (Flytte opvaskemaskine mv.)

d Filskov Fodboldgolf.
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Ikke noget nyt

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen
Omme landevej 4 - Der er givet ok til at bruge den som møde okale. Indkørsel laves 
om, så den går ind til plejehjemmet.
Der skal laves et stort redskabsrum.
Forhandlinger med kommune starter i august.

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen
Indvielse af klokkespil, udendørs.
Høstfest mv. arrangeret.

g Filskov Friskole og Børnehave. Info ved Johan
Event gruppe laver igen Julemarked. Lørdag d. 3. november.
125 elever startede.
Nye initiativer omkring ordblindhed og andre test.

h Filskovs Fremtid. Ved Jan Petersen 
Har været informeret under tidligere punkt.

i Filskov IF. 
- Ingen rep.

j Filskov Seniorklub. 
Stabilt fremmøde onsdag eftermiddage og til udflugter.

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen.
Det nye vandværk er færdigt (Efter lidt indkøring)
Vandprøver er fine (Fri for sprøjtegifte mv.)

l Genbrugspladsen. Birgit Rasmussen
Et godt team.
Der er nogle problemstillinger. F.eks. var nødvendig værktøj mv. låst inde i en 
periode. Nogle af disse problemstillinger bliver taget op, se tidligere afsnit.

m Hjertesti.
Hanne har meldt afbud

n Indre Mission. Mikael Lind.
Opstart fredag.

 o Lokalhistorisk Arkiv ved Jakob Kristiansen
Der har været god opbakning til arrangementer.
Ikke så mange nye aktiviteter.

 p Menighedsrådet. Jørn Jensen
1/9 indvielse af Blåhøj kirke.
2/9 17:00 Åben kirkegård
22/10 kl. 17:00 Kirke til hverdagsbrug, med Tapas
Se også kirkebladet

q Viaduktfesten.
Britta er på ferie.

r Viadukthallen ved Bo Henriksen
Besøger Vissenbjerghallen for at få inspiration.
Rengøringsdag på lørdag.

s Viadukthallen Venner.
Indkøb af supplerende anlæg til Viadukthallen. (Akustisk udstyr).
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15 Hvad sker der politisk?
Robert orienterede.

Robert 
Terkelsen

16 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 12. nov. 2019 kl. 19.00 på Friskolen. 
1. Frivillighed
2. By pedel.

Brød: Viaduktfesten.

17 Eventuelt.
Spørgsmål til INFO: Hvornår udsendes faktura? Senior klubben har endnu ikke fået en 
faktura!
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