
Kontaktudvalget i Filskov
Tid

Sted
Tirsdag d. 12. november, 2019, kl. 19.00-22.00
Filskov Friskole, Personalerummet.

Kaffe og brød Viaduktfesten

Til stede Ses under pkt. 12. Ingen eksterne deltagere derudover.

Fraværende med afbud Mikael Lind, Finn Fisker, Tommy Christensen, Helle Schmidt, Robert Terkelsen

Fraværende uden afbud Jesper Nielsen/Peter Eriksen.

Særligt indbudte Ingen.

Referent Holger Villumsen

REFERAT
1 Godkendelse af referat fra det sidste møde. Se referat, version 2. 

• Godkendt.

2 Orientering fra formanden.

1. Billund Kommune evaluerer kløverstiprojektet med bl.a. en film optaget med 
drone. Resultat forventes lagt på billund.dk i marts 2020.

2. Et shelter er under opførelse ved mergelgravene. 
Er finansieret af Billund Kommunes idékasse. Indvielse sker sikkert til foråret.

3 Opsamling i forhold til Udviklingsplanen for 2018-2028.

• På dette møde havde arbejdsgrupperne intet at fremlægge, men de arbejder 
videre med beskrivelse af de enkelte projekter som beskrevet i 
udviklingsplanen.

4 Bypedel.

1. Formanden lagde op til debat om et emne, der i de seneste cirka 10 år er 
afprøvet flere steder i Danmark. 
Ingen har hørt om en landsby med en stabil og varig bypedelordning.

2. Hvem skal en landsbypedel arbejde for? 
Landsbyen Filskov? Byens ældre? Pedel på fællesarealer?

3. Hvilken økonomi skal bære landsbypedellen? 
Der foreligger intet kommunalt oplæg eller tilbud. 
Ansættelsen kunne være friskolen eller en en anden privat virksomhed. 
Pengene kunne komme fra flere kilder.

4. Vi har på kort sigt ikke et behov for landsbypedel, men måske sker der en 
gradvis udvikling til en løsning i en konstruktion, som vi ikke kan se for os i dag.

5 Frivillighed – fortsættelse af processen med fokus på Filskovs udvikling.

1. Formanden tog udgangspunkt i forrige møde, hvor det viste sig, at en god del af 
Filskovs foreninger allerede har gennemført et generationsskifte. 
Så vidt er det endnu ikke kommet i kommunens øvrige landdistrikter. 
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2. Fra Billund Landdistriktsråds (BLDR) inspirationstur til Salling berettedes om 
landsbyen Røddings erfaringer med udvikling og planlægning. 

Rødding er lidt større end Filskov. Den har haft mange møbelfabrikker, der nu 
alle er lukket, men bygningerne kan bruges til andre erhverv, fx handel med 
møbler. En tidligere bank er ændret til iværksætterhus med en række små 
kontorer og et stort mødelokale. Der er en vis udskiftning i lejemålene. Ledige 
arealer benyttes som udstillingsareal til salg af produkter fra lokale kunstnere, 
som der er en del af på Salling. 

Rødding har bevæget sig i gennem tre udviklingsstadier fra 1) mobilisering af 
frivillige i foreningslivet til bløde projekter indenfor kultur og og forskønnelse af 
byen til 2) modningsfasen, hvor Rødding arbejder med større lokale udviklings-
projekter i samarbejde med såvel kommunen som erhvervslivet. 
Så langt er Filskov også kommet. 

Rødding er nu på vej ind i 3) den professionelle fase, hvor hverdagens drift 
adskilles fra udviklingsarbejde, der foregår med en særligt udpeget bestyrelse, 
hvor medlemmerne har kvalifikationer afpasset til foreliggende opgaver. 
Bestyrelsen arbejder med strategisk planlægning og forpligtende 
erhvervsprojekter og samarbejder professionelt med i princippet hele verden. 
Formålet er at skabe en stærk lokal økonomi. 
– Skal Filskov samme vej?

Aktiviteterne i  faserne 1 og 2 fortsætter, når der er aktiviteter i fase 3.

3. I de seneste 40 år har Filskov udviklet sig til at være mere åben overfor verden 
omkring os. 
Ofte har begivenhederne i Filskov være reaktive, hvilket betyder, at vore 
projekter opstod som reaktion på pres udefra. For eksempel førte reduktioner 
af den kommunale skole og plejehjemmet til, at vi etablerede vore egne 
selvejende institutioner. 
Viadukthallen og Multihuset er derimod opstået som proaktive projekter, hvor 
der skabtes rammer for ny lokal aktivitet.

4. Frivilligheden er en del af den overordnede forandringsproces i samfundet. 
Bypedel kan være et emne i denne proces. 
Fx kan antenneforeningen blive opløst, fordi den teknologiske udvikling gør den 
overflødig. 
Vi kommer til at arbejde sammen på nye måder, som vi ikke kender endnu, men
som vi vil finde sammen, når det er nødvendigt. 
Undervejs vil generationsskiftet fortsætte, og der vil komme nye aktive frivillige 
med nye tanker og løsninger.

Noter fra formandens skriftlige oplæg på Kontaktudvalgets forrige møde:

• Foreningernes bestyrelser skal være synlige.

• Arranger workshops, udflugter og lignende for bestyrelsen. 
Formålet er både at fastholde nuværende medlemmer og at indbyde nye.

• Påvirk medlemmer gennem små og overskuelige ad-hoc opgaver, som er 
nemme at sige ja til.

• Inddrag medlemmer som ”føl” eller hjælpeledere i bestyrelsens arbejde.
• Skriv en håndbog, der beskriver ”plejer” og årligt tilbagevendende opgaver i et 

såkaldt årshjul.
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6 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.

a Nye tilflyttere: 

• Sandra Ebbesen og Jan Harlev Kristensen på Kirkehusvej 17. 

• Måske nye på Ravlundvej, og måske nye på Åbrinken 16.

b Nye erhverv: 

• Intet nyt om virksomheder.

• Areal til erhverv: Det bemærkedes, at Billund Kommune netop har bragt et 
areal syd for genbrugspladsen og Stoffers Auto til debat som nyt erhvervs-
areal, hvilket sker efter forespørgsel til og tilsagn fra Filskovs Fremtid. 

Naboer i det ny villakvarter er ikke nødvendigvis tilfredse med denne 
mulige udvikling. 
Filskov har behov for en overordnet planlægning af byens udvikling, hvilket 
også fremførtes i august, men ikke ses i referat. 

c Nybyggere: Ingen.

d Flygtninge: Ingen.

7 Orientering Omme Å stiprojektet.

Formanden berettede, at der intet var at berette.

8 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen.

Formanden oplyste, at der stadig er ledige penge i 2019. Da projekterne imidlertid skal 
skabe arbejdspladser, er det vanskeligt at få andel i midlerne. 

9 Orientering fra Landdistriktsrådet (bldr.dk).

Formanden oplyste, at 

1. Billund Kommune som led i budget 2020 har afskediget alle 8-9 konsulenter, 
herunder også landdistriktskoordinatoren, som kun har været få måneder i 
stillingen. Vi har efterhånden haft flere landdistriktskonsulenter, men den 
nuværende så ud til at være en af de bedre, så vi er kede af udviklingen. 
BLDR er spændt på at se, hvorledes kommunen vil varetage kontakten med 
landdistrikterne fremover.

2. Bysanering i landdistrikterne er et emne på næste møde i Økonomiudvalget. 
Kommunen afsætter én million, måske 2 til nedrivning af trætte huse og 
dermed forskønnelse af landdistrikterne. Der skal sammensættes en bestyrelse 
med forskellige kvalifikationer indenfor økonomi, ejendomshandel, 
kulturhistorie, lokal udvikling, osv. Gode idéer modtages. 

3. BLDR har været på inspirationstur til Rødding, Salling.
Se beskrivelse under referatets pkt. 5 ovenfor.

10 Filskov INFO.

• Mette Østergaard oplyste, at der denne gang har været lidt udfordringer med 
distribution til alle husstande. Indenfor byen varetages den af skoleelever, der 
gerne vil ud og se nye dele af Filskov.
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11 Ophængning af julebelysning 2019. 

Søren Elnegaard orienterede: 

• Faste beslag kommer efter aftale med Billund Kommune, der ejer lysmasterne.
De ny beslag fremmer hurtig opsætning og nedtagning.

• Flere lysmaster tages i anvendelse til ophængning. Dermed kan et længere 
forløb af hovedgaden, Stationsvej og Blåhøjvej kan få lys.

• Defekte lyskæder bliver udskiftet.

• Mads Østergaard monterer.

• Alt bliver klar til den 1. søndag i advent.

12 Orientering fra foreningerne – fremadrettet

a Filskov Fællesantenne. Andreas Andersen: 

• Har deltaget i FDAs landsmøde for antenneforeninger. Forandringer er på 
vej, så der deltog færre virksomheder. Fx var leverandør YouSee ikke til 
stede.

• Discoverykanalen bortfalder fra nytår, nok kun for en periode. Parterne har 
brug for hinanden til at tjene penge, så de vil nok finde en løsning. 

• Antenneforeningen overvejer afholdelse af et orienteringsmøde inden jul.

b Filskov Energiselskab. Afbud fra Finn Fisker.

c FDF. Bo Henriksen:

• Vi har 32 børn med nu, og der er fremgang.

• Vi har fået to nye ledere, mandlige, og har nu seks ledere. 

• Esport trækker for få deltagere og afvikles måske.

• Til generalforsamlingen skal vi måske have børn med.

• Bankospil er afholdt med 80 deltagere.

• Fra byfesten fik vi en fane med hjem, som ikke er vor egen. 
Hvem tilhører den? Hvor er vor egen?

d Filskov Fodboldgolf. Afbud fra Tommy Christensen. 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen: 

• Vi ejer Omme landevej 4, og nu har vi også købt Omme Landevej 6.
Formålet er at have plads til udvikling, da der ikke er plads til udvidelse 
andre steder. Foreløbig vil friarealerne blot blive udviklet.

• 10-årsjubilæum er forestående.

• Vi er på vej over på kommunale takster, hvilket betyder færre indtægter.

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen:

• Læs INFO, med fejl :-)

• I  november har vi to sangaftner. Der er intet arrangement i december.
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g Filskov Friskole og Børnehave. Johan Andersen:

• Børnehaven har 35 børn.

• Skolen har 128, måske 129 børn.

• Skolebussen kører nu også til Blåhøj.

• Julearrangement afholdes lørdag 23. november.

• Adventsarrangement afholdes 5. december.

h Filskovs Fremtid. Ved Jan Petersen: 

• Vil skrive en bestyrelseshåndbog med årshjul.
Den skal gøre livet lettere for nye aktive.

i Filskov IF. Tanja Edlefsen:

• Idrætsforeningen udarbejder aktuelt et årshjul med tilbagevendende 
opgaver til brug for nye bestyrelser.

j Filskov Seniorklub. Birgit Rasmussen:

• Julefrokost arrangeres på kroen for medlemmer. Det er et tilløbsstykke. 

• Har skrevet en folder, der skal synliggøre aktiv indsats mod ensomhed. 
Den viser de tilbud, der er på plejehjemmet for borgere i eget hjem.

k Filskov Vandværk. Hverken Jesper Nielsen eller Peter Eriksen var mødt.

l Genbrugspladsen. Birgit Rasmussen:

• Vil gerne have yngre frivillige ved siden af de ældre. Det må gerne være 
borgere med børn, som de kan påvirke til god sortering.

• Det har været overvejet, om Filskov sammen med Vorbasse og Sdr.Omme 
skulle rette henvendelse til Billund Kommune for at opnå bedre samarbejde
med det kommunale personale. Der mangler imidlertid fælles erfaringer i 
et omfang, der kan danne grundlag for en fælles henvendelse.

• Generelt savner vi informationer fra kommunen, når den gennemfører 
ændringer. Selv om vi udfører et reelt stykke arbejde på genbrugspladsen, 
så modtager vi ingen medarbejderinformation.
I stedet må vi nøjes med almindelig borgerinformation eller hovsa-
oplevelser af gennemførte ændringer.

m Hjertesti. Hanne Egebjerg Jensen:

• Den traditionsrige nytårsmarch gennemføres den 5. januar 2020.

n Indre Mission. Afbud fra Mikael Lind.

o Lokalhistorisk Arkiv. Hanne Egebjerg Jensen:

• Fire steder er ophængt kasser med foldere om lokalhistorie: 
hallen, hængekøjerne, flyvermonumentet og et sted mere.

p Menighedsrådet. Jørn Jensen:

• Arrangementet Kirke til hverdagsbrug gennemførtes 22. oktober med hele 
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90 deltagere. Vi gentager arrangementet i februar.

• Efterårskoncert 17. november.

• Julekoncert 3. december. Læs mere om koncerterne i kirkebladet.

q Viaduktfesten. Britta Pedersen:

• Intet nyt endnu om næste viaduktfest.

• I forbindelse med sportsarrangement 8. december tilbydes spis-sammen 
kl. ½11-½13.

r Viadukthallen. Bo Henriksen:

• Overvejer en ny form for generalforsamling, som vil give adgang til flere 
deltagere.

s Viadukthallen Venner. Hvilende forening.

13 Hvad sker der politisk?

• Afbud fra vort medlem af byrådet, Robert Terkelsen.

14 Næste møde – UGE 6 – tirsdag den 4. februar 2019 kl. 19.00 på Friskolen. 

• Husk: Dette kvartalsmøde indeholder generalforsamling.

• Brød: Viadukthallen.

• Julebelysning evalueres.

• Formanden modtager punkter til dagsorden.

15 Eventuelt.

• Bykalenderappen fungerer ikke optimalt. Den har virket som den skulle, men der
er en teknisk fejl, som vil blive udbedret.

• Anlægget ejes af Billund Kommune, som også vedligeholder de grønne arealer. 
Kontaktudvalget sørger for hejsning og nedtagning af flag. Andre opgaver har vi 
ikke.

• Kan vi fjerne den udgravede sø i anlægget? Den er farlig for børn. 
Det bliver nok ikke nemt, da anlægget er en del af det våde område syd for 
byen. Der har tidligere været hedemose. – Men der er behov for forandring.
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