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Kontaktudvalget i Filskov 
Tid Tirsdag d. 4. februar 2020, kl. 19.00-22.00  

på Filskov Friskole, Personalerummet. 

Kaffe og brød Viadukthallen 

Til stede Andreas Andersen, Filskov fællesantenne 

Finn Fisker, Filskov Energiselskab 

Bo Henriksen , Filskov FDF & FPF / Viadukthallen Filskov 

Johan Andersen, Filskov Friplejehjem / Viadukthallens Venner 

Sonja Laustsen, Filskov Friplejehjems Venner og Hjertesti 

Tanja Ediefsen, Filskov Idrætsforening 

Mikael Lind, Filskov Indre Mission 

Hanne Egebjerg, Filskov Lokalhistoriske Arkiv 

Jørn Jensen, Filskov Menighedsråd 

Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub 

Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet  

Jan Petersen, Filskovs Fremtid Aps 

Britta Pedersen, Viaduktfesten / Filskov Lokalhistoriske Arkiv 

Søren Elnegaard, Ommelandevej Sti lav 

Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf klub 

Mette Østergaard, INFO 

Fraværende med afbud  

Fraværende uden afbud Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 

Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 

Leif Lindeløv, Affaldsplads i Filskov 

Jesper Nielsen/Peder Eriksen, Filskov Vandværk 

Særligt indbudte  

Referent Mikael Lind 

Dagsorden 

 

1 Generalforsamling iflg. vedtægterne. 
 
Ordstyrer: Andreas Andersen 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Se selvstændigt dokument for beretningen. 
Spørgsmål: Er der nyt om nye byggegrunde, som tidligere nævnt ved mergelgraven? 
Nej, ikke mere.  
Er beretningen godkendt: Ja 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Johan. 
Se omdelt papir. 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Spørgsmål: 
Kan man få annonceindtægterne til at stige, for at få udgifterne til INFO mere i balance. 

Johan mener ikke at man kan trække flere penge ud af annoncører. Faktisk 
balancerer INFO med pengene fra institutionerne. 
Kan man skære ned på antal af udgivelser af INFO. Kunne man helt undvære den, 
ved at erstatte den med Facebook? 
Lige nu er der stemning for at beholde den som papir udgave med udgivelse 4 gange 
årligt. 

 
4. Budget for det kommende år 
Se omdelt papir. 
Kommentar: 

Fejl i omkostningerne for"Piper opsætning" for 2019, hvilket tilrettes. 
Sætter noget af til anlægsomkostninger og rundkørselspynt mv. 
Bliver hjertestartere vedligeholdt godt nok her i byen, eller skal kontaktudvalget 
gøre noget ved det?  
Drøftelse bordet rundt. Der menes at alle er ok og vi  skal ikke gøre yderligere. 
Ca. 20.000 kr. til rådighed i Budgettet efter endt budgettering. 

Hermed godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen modtaget. 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Formand på valg: 

Johan vil gerne genopstille. Ingen andre kandidater opstiller. 
Johan er hermed valgt. 

 
7. Valg af billagskontrolanter 
Sonja og Andreas tager imod genvalg. Hermed valg. 
Åse vil gerne fortsat være regnskabsfører. 
 
8. Evt. 
Vedtægter: $4 Stk. 2: Generalforsamling skal afholdes "anden tirsdag i februar".  
6 stykke 1. "2. tirsdag" - det gør vi ikke. Så det bør ændres til et mere bred formuleret 
møde tidspunkt. 
Sættes ind som forslag til næste generalforsamling. Evt. som en extraordinær 
generalforsamling til næste møde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

2 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 
Godkendt 
 

Alle 

3 Orientering fra formanden. 
1. Jakob Bull synes at farten stadig er for høj på Blåhøjvej. Og det har han givet 
kommunen besked om. Afventer feedback på dette. 
 
2. Nordea har kontaktet os for at få os til at profilere næste projekt (Kløverstier). 
Johan tager ud for at fortælle noget om det, hvis det bliver nødvendigt. 
 
3. Der er ikke kommet feedback fra kommunen endnu omkring udvidelse af 
industrigrunden. Sidste: Onsdag d. 5. feb. kom udsendelsen m. høring. 

Johan 
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4 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere. 
Postgade, nyt hus (Er ikke flyttet ind endnu) 
Omme Landevej 6. (Arne Kvisgaard) 
Ravlundvej 4 (Ricko Fegge) 
Amtsvejen, Torben Jensens hus (Ved siden af Watson) - forventeligt kun 
"sommerhus". 
En Angelica skulle være tilflyttet? Forventeligt på landet? (Holger nævnte) 
Sognegårdsvej (4C) (nr. 3 af Klaus'es nye) – rumænere. 
Solhaven – yderste hus mod Omme Ldv. - modsat Harry. Måske også naboen. 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 
næ 

Alle 

c Nybyggere? 
næ, ikke endnu. 

Alle 

d Flygtninge? 
næ 

Alle 

7 Orientering Omme Å stiprojektet. 
Intet nyt. 

Johan 

8 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen. 
Der var penge tilovers fra 2019. Disse overføres normalt til det nye år. Så der er penge 
at søge. 
Fodboldgolf havde forsøgt at søge, men kunne ikke komme i kontakt med den 
ansvarlige (Merete Juul), da hun var langtidssyg. 
 

Johan 

9 Orientering fra Landdistriktsrådet.  
1. Bysanering (Forskønnelse ved at nedrive eller sælge gamle bygninger og grunde) 

– hvem kunne tænke sig at være med? 
By-saneringspulje: Der mangles nogle lokale til at deltage, så er der en fra 
Kontaktudvalget der vil stille op, hører Johan gerne om det. 
Der er omkring 1 mill. i puljen for Billund kommune. 
Der er møde med Billund Kommune i morgen hvor Johan deltager. 
 

2. Administration af landdistriktspuljen. 
Der har været diskuteret hvorvidt at Administration for puljen skulle gøres 
alene af udvalget. 
Det bliver stadig diskuteret. Der er mange spørgsmål om ansvar, hvis frivillige 
tager forkerte eller ulovlige beslutninger. 

Johan  

10 INFO 
Der mangler desværre to indslag i denne udgave af INFO. Det virker til at emails er 
blevet væk. 
Nu procedure forslået: Mette vil altid svare på mail,s der er modtaget - hvis man ikke 
får den bekræftelse, så bør man tage kontakt til Mette igen. 
 
Spørgsmål fra Birgit: Er folder om genbrugspladsen kommet ud i velkomstkurven? 
Men den skal gennemgås og revideres igen, hvis den skal bruges. 
Birgit reviderer den, og sender den til Mette, der får den trykt i 100 stk. Og så skal den 
sendes ud sammen med kommende velkomstkurve fra købmanden. 
15. april. 

Mette 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit / 
Mette 
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11 Ophængning af julebelysning 2019. 
Fra sidste referat: 
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 optimalt. Måske de skal opdateres. 
Vi får en status til november. 
 
Status fra Søren: 
Julelys kom op. De nye beslag fungerer. Der var snak om at man skulle få skiftet alle 
lyskæder, da der nu er stor forskel i lysstyrken på nye og gamle lys. 
Forslag: Nogle vil gerne have mere lys i hvert stativ (Ekstra kæde rundt i yderkant). 
Dette skal besluttes på Kontaktudvalgsmøde, og der skal være budget til det. 
Vil det være en ide med en fast anhænger til opbevaring, så man har nemmere ved at 
køre ud med jule belysningen. 
 
Yderligere diskussion og beslutninger på mødet: 
Der skal laves flere "skabeloner". Vi vil gerne have flere sat op. 
Mod vest: 3 mere. 
Mod syd: 1 mere. 
Lys skiftes. Der ønskes en "varm" farve på lyset. Men der skal også være kraftigt lys. 
Den hvid/blå udgave er der ikke så god stemning for. 
Kan man eksperimentere med at få en lyskæde mere sat i. Altså der følger yderkanten 
af skabelonen. Kunne evt. være en knap så kraftig lyskæde. 
 

Søren 
Elnegaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søren, mf. 

12 Anlægget m. legeplads. 
Drøftelse blev startet sidste gang. 
Skal vi have gjort det mere konkret: 
I handlingsplanen er der et punkt der hedder "By forskønnelse og faciliteter". Går dette 
under det? 
Johan slår det op i dokumentet: Indsatsområde 3, på side 19. 
Udvalg: Tommy og Johan. 
 
Der har været nævnt, at "søen" er for farligt hvis man har dagplejebørn med derned. 
Kan den dækkes? Skal der drænes? Må man det? 
Er det nemmere at indhegne? 
Så kan der være ænder mv..... 
 
Kan man påtænke gode faciliteter for dagpleje børn? 
 
Det skal også være attraktivt for folk der cykler og kører gennem byen. 
 
Beachbanen er ikke blevet holdt vedlige. Det er en skam. Hvis der bliver rejst noget, bør 
der tænkes vedligehold ind i det. 
 
Vi skal have kommunen til at vedligeholde anlægget ordentligt. Hvis ikke, skal vi have 
de penge der bliver brugt til græsklipning mv. 
 

Alle 
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Vedligehold generelt: Skal der påtænkes et arbejdsudvalg der tager sig af løbende 
vedligehold? 
 
Er der nogen der vil nedfælde nogle mere konkrete tanker på dette? Herunder kontakte 
kommunen for at høre hvad der er ladsiggørligt. 
Hanne og Tommy melder sig til opgaven. 
Sidste: Billund Kommune har lige kontaktet Kontaktudvalget angående en 
legepladspulje på 1. mill. kr., som udmøntes foråret 2020. Hanne og Tommy er 
orienteret og deltager i startmøde med kommunen i februar. 
 

 
 
 
 
Hanne 
Tommy 

13 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

a Filskov Fællesantenne. Andreas Andersen 
Infomøde i hallen i Dec. 2019.  
Hvis man vil se Discovery: Kan streames. Gratis et par måneder. 
Generalforsamling: Der var mange. 4 ud over bestyrelsen. 
Vedtægtsændringer på vej. Derfor ekstraordinær generalforsamling. 
 

 

b Filskov Energiselskab. Finn Fisker. 
Godt regnskab. Har medført perioder uden opkrævninger, da der ikke må være 
overskud i foreningen.  
Alle investeringer er allerede betalt. 
Energi tilskud var for nedadgående. Men nye politiske vinde har betydet at 
tilskuddet er hævet igen. 
I 2020 betales opkrævningerne for feb – juni ikke af brugerne. 
 

 

c FDF.  Bo Henriksen. 
5 års fødselsdag for huset. Der var 70-80 mennesker. 
Fastelavn planlagt incl. gudstjeneste. 
1. april: Sponsorbanko. 
30-32 medlemmer. E-sport er nu lukket ned pga. for lav opbakning. Men der bliver 
stadig afholdt Lan-party. 
 

 

d Filskov Fodboldgolf. Tommy Christensen. 
Generalforsamling, 3 nye medlemmer. 
I forbindelse med Bents Sandfelds død blev der lavet en fond der skal støtte 
Fodboldgolf Danmark, for fortsættelse af Bent's arbejde. 
Der afholdes "Sandfeld Open". Afholdes i Varde 17. Maj. 
Ang. LAG: Der er nu sat gang i projektet. Aktivitetsbane ved skoven, hvor en af 
kløverstierne går. 
 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 
De købte bygninger er lejet ud. Midlertidige lejemål. 
Der ryddes op i de grønne områder og ændres lidt. 
Garage gøres i stand. Bruges som oplagplads mv. 
Der etableres bedre plads til affalds container, så der bliver nemmere tilgang. 
Der forhandles kommunale takster i øjeblikket. Det er vanskeligt. (Før var det ift. 
statens takster). 

 

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen. 
Aktiviteter planlagt (Desværre ikke med i INFO): 
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• 17.februar. Foredrag med Sejr Hansen. Kl. 14:30 
• 26. februar. Underholdning med Ronnie & Co. Kl. 19:00 
• 28. februar. Erindringsdans. Kl. 19:00 
• 9. marts. Underholdning ved Henry og Mona. Kl. 14:30 
• 27. marts.  Erindringsdans. Kl. 19:00 
• 6. april. Modeopvisning. kl. 14:30 
• 23. april. Blåhøj musikanter underholder. Kl. 14:30 
• 24. april.  Erindringsdans. Kl. 19:00 
• 29. april. Reporto sko. 10:00-15:00 

Starts midler paragraf 18 midler modtaget. 14.000 kr. men der er nogle krav. 
Friplejehjemmet har 10 års jubilæum. Det skal fejres 

g Filskov Friskole og Børnehave.  
Opbrudstid. Ny pædagog ansat. Ny lære søges. Ny skoleleder søges til august 
Generalforsamling i april. 
Foredrag planlagt d. 5. februar. (Peder Johnson, tidligere misbruger). 
 

 

h Filskovs Fremtid. Ved Jan Petersen  
Møde sammen med Johan og Holger omkring byplanlægning. 

 

i Filskov IF. 
Generalforsamling mandag d. 16. marts. 
Ny ting: Lederpokal, afstemning via Facebook. Også en ungdomspokal. Se INFO. 
  

 

j Filskov Seniorklub. Birgit Rasmussen. 
100 medlemmer 
12.000 kr. i paragraf 18 midler. Kan kun bruges til konkrete og beskrevne ting. 
 

 

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

 

l Genbrugspladsen. Birgit Rasmussen 
Godt team. Men kan stadig bruge nogle nye vejledere, særligt yngre vil være 
velkomne. 
Har skolen været på genbrugspladsen? Johan: Ja, nogle fra 9. klasse har skrevet en 
projekt opgave omkring bæredygtighed. 
 
Det er vigtigt at der bliver sorteret korrekt. En container ,der er sorteret korrekt 
,kan indbringe op til 40.000 kr. men en container der ikke er sorteret koster en del 
at komme af med. 
 

 

m Hjertesti. Hanne Egebjerg 
Viaduktmarch planlagt. 
 

 

n Indre Mission. Mikael Lind. 
Store sal renoveres. 
Vi er på rottejagt. Desværre er der kommet rotter på loftet. Det gør vi seriøst noget 
ved. 

 

 o Lokalhistorisk Arkiv ved Hanne Egebjerg. 
Udstilling i Billund 
Generalforsamling. 
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 p Menighedsrådet. Jørn Jensen 
Kirken til hverdagsbrug afholdt i dag med god opbakning. Synligt med de store flag 
ved vejen og ved indkørselsveje til byen. 
Projekt kirkegård kører som planlagt. 
 

 

q Viaduktfesten. Britta Petersen 
Grundlovsdag. Måske kan man starte lidt før, når nu folk har fri. Mulighed for at 
indbyde til aftensmad (Ide). 
Filskov skal servere i Grønbjerg Langelund d.14/3 (Tartelet fest), for at vi kan få 
hjælp til vores fest. Meld gerne tilbage til Britta. 
 

 

r Viadukthallen ved Bo Henriksen  
Kontakt til en arkitekt til at skitsere en udvidelse. Desuden forsøger udvalget at 
komme med i en inspirationsdag der foregår i København. 
Ekstra opgave, da Britta gerne vil træde tilbage fra cafeteriet. Derfor skal der findes 
en anden. 
 

 

s Viadukthallen Venner. Ved Johan 
Lydanlæg købt. Dermed undgås at skulle leje hver gang. 
Lys/lamper doneret af Knud Erik Simonsen er kommet på plads. 
 

 

   

14 Hvad sker der politisk? 
Ikke mødt pga. byrådsmøde. 
 

Robert 
Terkelsen 

15 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 12. maj. 2019 kl. 19.00 på Friskolen.  
1. Frivillighed. 
2. Anlægget 
3. Opfølgning på udviklingsplanen 

 
Brød: Viadukthallens Venner – Mette. 

 

16 Eventuelt.  
Er alle hjertestartere i Filskov til offentligt brug: Ja. Se evt. på "Hjertestarter.dk". 
Men det kunne jo også blive beskrevet i INFO, så alle får en lille reminder inden man 
har brug for det. Mette laver en beskrivelse til INFO. 
 
Cykelsti mod Sdr. Omme bliver ikke vedligeholdt således at blade mv. ikke bliver 
liggende. Johan: Sådan er det for nuværende. 
 
Claus Junge og Holger har snakket: Der skulle egentlig gøres mere for at få folk ud på 
kløverstierne. Kunne man arrangere noget mere. F.eks. morgenarrangement. Det 
kunne også være Filskov Kro der arrangerede en tur. Dette er således bragt videre. 
 
Ang. kløverstier: Kan man indberette fejl mv. for kløverstierne. Johan: Det skal 
indberettes til Kontaktudvalget. Vedligehold bør vi være bedre til. Se også punkt 12, 
hvor der blev drøftet dette. 
 
Holger: Har snakket med kommunen om mulighed for noget at sidde på ved højmosen 
ifm. kløverstien. Det kunne blot være et simpelt bræt eller noget. 

 

 

Mette 
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Kan "borger ide kassen" her søges? 
Johan tilbyder at sende ansøgning, hvis det lige kan beskrives..... 
 
Hundeskov: Det er noget der trækker folk til. 

 

Åse / Johan 

 


