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Kontaktudvalget i Filskov 
Tid Tirsdag d. 9. februar 2021, kl. 19.00-22.00. 

Mødet afholdes som et videomøde på Teams.  

Kaffe og brød Alle klarer det selv. 

Til stede Hanne Egebjerg; Kjeld Moustgaard; Bo Henriksen; Gorm Andersen; Holger 

Villumsen; Jan Petersen; Birgit Rasmussen; Johan Andersen; Jørn Jensen; 

Mikael Lind; Andreas Andersen 

Søren Elnegaard (Ankom lidt senere) 

Fraværende med afbud Sonja Lausten; Robert Terkelsen; Britta Petersen 

Fraværende uden afbud Brian Nissen; Tommy Christensen; Lise Stæhr Reichstein; Jesper Nielsen/Peter 

Eriksen;  

Særligt indbudte Gorm Pedersen 

Referent Mikael Lind 

                                     
                                        Dagsorden 

1 Indlæg fra Gorm Pedersen, Filskovs Fremtid ang. status på byggemodning ved 
Mergelgraven. 

• Filskovs Fremtid har lavet et dokument der beskriver planerne. Dette dokument 
skal sendes til kommunen, som oplæg til ny lokalplan for området. Gorm 
gennemgik dokumentet 

o Gorm viste på første side et billede af området og markerede, hvor de 
nye grunde kunne være. Det er øst for Mergelgravene. 

o En af mulighederne for bebyggelse: Et sundhedshus, der kunne rumme 
forskellige ting ift. sundhed/helbred/alternativ behandling. 

o Parcelhusgrunde på 1000-1200 m2. Men også enkelte større grunde, 
hvor man kan have lidt smådyrshold. 

o Der kunne også være rækkehuse. 
o Der kunne også være et fælleshus, inc. et par soverum til overnattende 

gæster. 
• Gorm vil gerne have Kontaktudvalgets opbakning til planen. 

o Vi diskuterede om der var andre mulige placeringer i byen for 
boligudvikling. Gorm fortalte at man havde drøftet, at man kunne 
udvide byen mod syd-øst, ud mod Energiselskabet. Men det er ikke så 
smart at gå tættere derpå. Det var vi enige i. 

o Sundhedshuset kunne godt ligge andre steder. F.eks. den gamle 
stationsbygning e.l. Men det er ikke en fast beslutning. Det gode ved at 
nævne det i kommuneplanen er, at det giver mulighed for at mindre 
bløde erhverv kan etablere sig i det nye område, i stedet for at det kun 
er beboelse. 

o Forslag: Det kunne måske være smart at holde et borgermøde senere, 
hvor forslag til udformningen af området kunne drøftes. 

o Vi kan alle bakke op om forslaget! 

Gorm 

Pedersen 
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2 Generalforsamling for Kontaktudvalget.  
Mikael Lind, sekretær er på valg. 
Åse Jensen, forretningsfører er på valg. 
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling: 

1) Valg af dirigent. 

Jan Petersen er valgt 
 

2) Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

Se selvstændigt dokument. 

Kommentar: 

Plan for industrivangen, var lidt uklar, så Holger kontaktede kommunen, da det kunne 

forstås som erhverv stadig var en mulighed. Men det er ikke aktuelt. 

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Se dokument "Kopi af ”Afslutning regnskab kontaktudvalget 2020.xlsx 20210208.xlsx" 

Noter: 

Der er ikke indkrævet "Abonnement indtægter" fra medlemsforeningerne. Det vil blive 

indkrævet snarest og kommer til at figurere på årsregnskab 2021. 

Kommentar: Det er ærgerligt at abonnement ikke er opkrævet rettidigt, så 

medlemsforeningerne kan få det korrekt ind i regnskaberne. 

Regnskab godkendt. 

 

4) Budget for det kommende år. 

Se dokument "Budget Kontaktudvalget 2021 20210208.xlsx" 

Budget justeret iht. kommentarer på mødet. 

Opdateret dokument udsendes sammen med ref. 

Budget godkendt. 

 

5) Behandling af indkomne forslag.  

Der er forslag til ændring af vedtægter: 

Vedtægterne blev gennemgået ved Holger, der havde forberedt et dokument, med 

tydelige markeringer af forslag. 

Se dokument "2021-02-08 OPLÆG Filskov Sogns Kontaktudvalg - vedtægter.pdf" 

$4,2: Der rettes til "to uger før" 

Der mangler beskrivelse af, hvem der "tegner" foreningen, altså hvem der kan råde 

over økonomien. Holger forbereder et punkt til beskrivelse af dette. 

 

Næste møde, den 11. maj, vil blive afholdt som ekstraordinær generalforsamling, hvor 

ændringerne kan godkendes. 

 

6) Valg af medlem(mer) til bestyrelsen.  

Sekretær:  

Mikael Lind genopstiller ikke. 

På mødet var der ingen der ville stille op. Men da der ikke er så mange med på mødet i 

Johan, 

Holger 
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aften, udskydes dette punkt til næste møde i maj. 

Indtil da, vil Johan stå for udsendelse af materialer på email. 

 

Kasserer:  

Søren Elnegaard er blevet spurgt. Han udbeder sig betænkningstid inden svar. Hvis 

negativt, vil valget blive foretaget på næste møde. 

 

7) Valg af to bilagskontrollanter. 

Nuværende: 

Andreas Andersen og Sonja Lausten  

Valg: 

Andreas Andersen, genopstiller og vælges. 

Kjeld Moustgaard, opstiller og vælges. 

 

8) Eventuelt 
Ingen. 
 

3 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 
Godkendt uden kommentar. 

Alle 

4 Orientering fra formanden. 
1. Mads Navntofte, biolog, Billund Kommune orientering november. 

Vil gerne komme og fortælle om "Billund kommunens natur plan". 
2. Stier påbegyndt. 

Man påbegynder sti, rundkørsel til Fiskesø. 
Rundkørsel til byskilt. 
Blåbjerg til Simmelvej. 

3. Andet. 
Johan har fået tilsendt fra kommunernes bo-konsulent Marianne omkring 
befolkningsudvikling. Steget med 50 personer i forhold til 2010. 
Anden by i kommunen der har samme udvikling er Vorbasse. 
Se også: https://www.bolius.dk/saa-mange-bor-der-i-din-by-46637 
 
Kommunen etablerer en legeplads i Anlægget. Udvalg fra Filskov har været 
med i planlægningen. Udvalget var Johan, Hanne og Tommy. Da Tommy blev 
inhabil ifm. udbudsrunden, var han dog ikke med til sidst. 
Der har været et udbud. MaXplay fra Ikast har vunder udbuddet. 
Etableringen bliver lavet i foråret. Desuden laves der stier. 
Johan viste et dokument, hvor der var en oversigtsplan. Denne plan har Johan 
mf. lavet kommentar til: Gyngeområde og småbørnslegeplads bør flyttes væk 
fra søen, om bag "madpakke huset", så små børn ikke så nemt bliver tiltrukket 
af søen. 
Søen er bibeholdt, hvorfor: Johan svarer, at det er ikke nemt at få lov at gøre 
noget ved vandhuller. Hverken at fylde den op eller få den indhegnet, så det er 
opgivet at få kommunen med på det. 
Parkering: Der henvises til parkeringspladsen lidt længere mod øst. Der laves sti 
mellem parkering og anlæg. 
Naboerne har været inddraget i forløbet. 
Johan og resten af gruppen er nu ikke længere en del af forløbet. Kommunen 
og MaXplay står for resten. 

Johan 
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Møde i saneringsudvalget i Landsdistriktsrådet: Rådet beder lokalområderne 
om at komme med forslag til evt. saneringsmodne ejendomme. 
Der er noteret et hus på Ravlundvej som kunne være nedrivningsklar. 
Forslag: Et gammel hus /gyllebeholder på Vildkjærvej - nok ikke nemt at få 
prioriteret med. 
 

4 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere. 
Noter fra sidste møde:  
Gyvelvænget 5 
Gyvelvænget (Leifs den gamle) er solgt. 
Postgade 9 (Nyt hus) (Daniel Lund) 
Stationsvej 5B (Ungdomsbolig) 
"Orlas hus", Stationsvej 12. 
Sognegårdsvej 4C 
Fiskerivej 1 (Palle Olesen og Pernille B.) 
Ravlundvej (Ricco – Fegges søn) 
Amtsvejen 25B (Carstensens gamle hus) - er ikke færdigt endnu. 
Toften 10 (Chr. Nissens gamle hus) - Jan Olesen og Sara Pihl. 
 
Noter fra dette møde: 
Blåhøjvej 5, Carl Otto's - Tilflyttere fra Brande. 
Michelle og Thor, Kirkehusvej  
Lars Madsen har købt Bos gamle hus, Blåhøjvej 14. 
Nye beboere i Lars Madsens hus, Amtsvejen. 
Gul ejendom på Blåhøjvej brugt som sommerhus. 
Kærtoften 9 er blevet handlet. En erhvervsmand har købt den og udlejer nu til 
frisøren. 
Kærtoften 3, Tina Rønne - Bor til leje i Lisbeth Rasmusens gamle hus. 
 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 
Fra sidste møde: 
- Auto klargøring, Katja Rosendal. Filskovs Fremtid besøger. 
- 
 
Noter fra dette møde: 
Jens "Knold" Jakobsen, Hundefoder mv. Filkskovs Fremtid besøger. 
 
"Aksel Ottesen", Blåhøjvej, ser ud til at være blevet færdig. Skal vist være til 
ferieboliger. Den samme ejer som har udlejning på Søndermarksvej. 
 

Alle 

c Nybyggere? 
- 

Alle 

d Flygtninge? 
- 

Alle 

5 Orientering Omme Å stiprojektet. 
Er nu nedlagt officielt. 

Johan 

6 Orientering fra LAG (Lokal aktions gruppe) Billund-Vejen. Johan 
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1.3 Mil. kr. i puljen.  
 

7 Orientering fra Landdistriktsrådet.  
Fra 2021 er Landdistriktsrådet blevet opfordret til selv at fordele midlerne uden politisk 
vurdering. 
Desværre er der samtidig 300.000 kr. mindre til fordeling. Nu 471.000 kr. i puljen. 
Man kan ansøge forår og efterår. 15. Feb. og 15 Seb. 
 
Saneringspuljen: 2.5 mil. kr. til brug i  denne periode. 
 
Tilskud til Kontaktudvalget bliver snart udbetalt fra Landdistriktsudvalget. 

Johan  

8 INFO 
Blev ikke udgivet i papir i februar pga. meget lidt stof, men kan findes på hjemmesiden. 
Hvorvidt den skal udgives som papir næste gang, afhænger af Corona restriktionernes 
varighed. 
 

Mette 

9 Opsamling udviklingsplanen. 
Udsat. 
 

Johan, 
Holger 

10 Ophængning af julebelysning 2020-evaluering. 
Johan og andre mener at julebelysningen var fin og mere ensartet dette år. 
Stor ros til Søren for at stå for dette. 
 
Kan være at vi skal have udvidet, så man kunne få det helt ud til byskilt ved Fiskerivej. 
Dette blev besluttet. 
Det der mangler er at der kommer elstik på masterne. Dernæst skal der laves flere 
rammer, måske 4-5 stk. 
Der skal tages tilbud hjem på dette. Søren Elnegaard tager sig af dette. 
 

Søren 
Elnegaard 

11 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

a Filskov Antenneforening. 
Generalforsamling blev aflyst pga. Corona 
Vedtægtsændringer kunne så heller ikke gennemføres. 
Informationsark om YouSee "bland selv" produktet ønskes til foreningen. 

 

b Filskov Energiselskab. Kjeld Moustgård 
Se information i INFO (På Filskov hjemmesiden) 
Det ønskes at øge kapaciteten med 30%. 

 

c FDF.  Bo Henriksen. 
Det ligger lidt stille grunder Corona. 
Onlinemøder med de unge forsøges, herunder fastelavnsfest. 

 

d Filskov Fodboldgolf. Tommy Christensen. 
Ikke mødt. 

 

e Filskov Friplejehjem. Johan Andersen 
Sluppet for Corona i denne anden omgang. 
2. vaccinerunde nu færdig, både for beboere og ansatte. 
Nedskæringer foretaget i 2020. Inddrager så mange som muligt i den fremtidige 
process. 
Tidligere souschef nu fastansat som leder pr. 1. april 2021. 
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Generalforsamling planlagt sidst i april afhængig af Coronasituationen. 

f Filskov Friplejehjems Venner. Sonja Laustsen. 
Desværre har vennerne ikke adgang til plejehjemmet pga. Corona. 

 

g Filskov Friskole og Børnehave.  
Ikke mødt. 

 

h Filskovs Fremtid. Ved Jan Petersen  
Har fremlagt ved Gorm under pkt. 1 

 

i Filskov IF.   
Ikke mødt. 

 

j Filskov Seniorklub. Birgit Rasmussen. 
Hårdt ramt af Corona. Programmet 2020 har ikke været muligt at afholde. 
Medlemskab for 2020 overføres til 2021 
Har desværre ikke et sted at være (Da plejehjemmet er lukket). 

 

k Filskov Vandværk. Jesper Nielsen/Peter Eriksen. 
Ikke mødt. 

 

l Genbrugspladsen. Jan Petersen/ Birgit Rasmussen 
Fra sidste gang: Drøftelse: Skal vi udsende affaldsfolderen sammen med INFO i 
november.? Den omkostning kan Kontaktudvalget godt klare, men kan være at 
Billund teknik og miljø vil betale? 
 
Dette møde: 
Birgit har valgt at stoppe her fra nytår. 
Jan Petersen har sagt ja til at være kontaktperson ift. kommunen 
Der er kommet bomme op ved pladsen. 
Man kan registrere sin nummerplade, så vil bomme gå op automatisk. Det virker 
dog kun for én bil lige nu, men to biler burde kunne registers. 
Men ellers kan man åbne via sit sygesikringskort. 
Men der er nu åbent i bestemte tidsrum. 

 

m Hjertesti. Hanne Egebjerg 
Ikke noget at berette. 

 

n Indre Mission. Mikael Lind. 
Stopper som repræsentant for IM. Og desværre er der ikke andre i bestyrelsen der 
har lyst at deltage. Så vi har ingen repræsentation i Kontaktudvalget i en periode. 

 

 o Lokalhistorisk Arkiv ved Hanne Egebjerg 
Der sker ikke så meget pga. Corona. 

 

 p Menighedsrådet. Jørn Jensen 
Konfirmationerne rykket til 22. august i Filskov og den 21. august i Blåhøj. 

 

q Viaduktfesten. Britta Petersen 
Johan beretter fra Britta: Udmelding når regeringen har meldt ud om 
Coronasituationen sidst i februar. 

 

r Viadukthallen ved Bo Henriksen  
Hal-leder ansat (Mette). Har været med til at kunne opretholde opsætningen i 
Cafeteriet på trods af Corona. Lige nu er der dog lukket, og hun er sendt hjem på 
tilskud. 
Generalforsamling planlægges i maj. 
De ting der var planlagt i hallen, vil kommunen dække, så man ikke lider økonomisk 
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last. Så hallen regner med at klare sig økonomisk. 

s Viadukthallen Venner. 
Intet aktuelt. 

 

 

12 Hvad sker der politisk? 
Robert har meldt afbud pga. byrådsmøde. 
 
Johan informerer: 
Den 23. februar afholder kommunen evalueringsmøde med indbudte fra foreningslivet, 
i byrådssalen. Johan er her repræsenteret. 

Robert 
Terkelsen 

13 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 11. maj, 2021 kl. 19.00.  
1. Frivillighed. 
2. Ekstraordinær generalforsamling. Indkaldes primo april iflg. de nuværende 

vedtægter. 

 

14 Eventuelt. 
Jørn: I uge 7 kommer der en meget stor mølletransport gennem byen. Har krævet at 
birketræerne ved kirken skulle klippes ind. 
 

 

  


