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Kontaktudvalget i Filskov 

Indkald til bestyrelsesmøde og ekstraordinær 

generalforsamling. 
Tid Tirsdag d. 11. maj 2021, kl. 19.00-22.00. 

Mødet afholdes i forhold til de aktuelle Corona-restriktioner evt. på TEAMS – 
ellers på Filskov Friskole.   

Kaffe og brød Antenneforeningen. 

Til stede Johan Andersen, Viadukthallens Venner/Filskov friplejehjem 
Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 
Mikael Lind, Filskov Indre Mission 
Søren Elnegaard, Ommelandevej Stil, lav og julebelysning 
Jan Petersen, Filskovs Fremtid ApS 
Andreas Andersen, Filskov Fællesantenne 
Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet 
Mette Østergaard, INFO 
Bo Henriksen, Viadukthallen Filskov/ Filskov FDF & FPF 
Hanne Egebjerg, Hjertesti 
Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub 
Sonja Laustsen, Filskov Friplejehjems Venner 
Anette Jessen, Filskov friskole og børnehave 
 
Deltog online via TEAMS: 
Lise Reichstein, Filskov Idrætsforening 
Møde lidt senere: 
Jørn Jensen, Filskov Menighedsråd 

Fraværende med afbud Hanne Egebjerg.  

Fraværende uden afbud Tommy Christensen, Filskov fodboldgolf 
Jesper Nielsen/Peder Pedersen, Filskov Vandværk 

Særligt indbudte Repr. fra Filskov Friskole og Viadukthallen vedr. nye projekter. Anette Jessen og 
Kim Østergard Laursen 

Referent Lise Reichstein, Filskov Idrætsforening 

                                     

                                        Referat 

1 Indlæg fra Viadukthallen vedr. nyt projekt. 

Hallen fremlægger præsentationen fra haludvidelse samt baggrunden for skolesamar-
bejdet. 
Planen for udvidelsen samt omflytning i nuværende lokaler fremlægges. Der lægges 
vægt på bedst mulig opfyldelse af ændrede brugerbehov.   
Projektet er vurderet til 15-20 milll. kr. 
 

Indlæg fra Filskov Friskole vedr. nyt projekt. 

Hallen og skolen er gået sammen om at udvide og fornye, for at opnå en synergieffekt i 
såvel samarbejde samt indhentning af flere tilbud samt søgning ved fonde. Skolebesty-
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relsen fremlægger tankerne bag skoleudvidelsen, der berører den nuværende sløjd og 
billedkunstlokaler. 
Projektet er vurderet til 9-10 milll. kr. 
Der håbes på at kunne starte op på projektet ultimo indeværende år.  
 

 

2 Generalforsamling for Kontaktudvalget.  

 
Vi mangler valg af nedenstående pladser til forretningsudvalget samt endelig 
vedtagelse af vedtægtsændringerne fra sidste møde. 
 
Mikael Lind, sekretær er på valg. 
Søren Elnegaard, kasserer er på valg. 
Åse Jensen fragår 
 
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 

Johan, 

Holger 
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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 

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. 
 
Ved mødet 11.05.21 er følgende tre punkter behandlet: 
1) Valg af medlem(mer) til bestyrelsen.  
Sekretær:  
Mikael Lind genopstiller ikke. 
Lise Reichstein opstiller og vælges. 
 
Kasserer:  
Søren Elnegaard genopstiller ikke. 
Andreas Andersen opstiller og vælges. 
 
Indkaldelsesfristen nedsættes til 2 uger. 
 
Da Andreas er valgt som kasserer, vælges der en ny bilagskontrollant.  
Jan Petersen opstiller og vælges. 
 

3 Godkendelse af referat fra det sidste møde. 
Ingen kommentarer, referat godkendes 

Alle 

4 Orientering fra formanden. 

1. Fastsættelse af dato for indvielse af legepladsen og evt. stier i Anlægget. 
2. Planlagte boliger ved Mergelgraven ikke medtaget i kommunalplanen - Holger. 
3. Indbydelse fra COC – Børnenes hovedstad d. 27. maj 2021, kl. 17-20, 

Johan 
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Kløvermarken 35, Billund 
4. Cykelstier gennem byen. 
5. Rene Gammelmark, Grindsted Netavis vil gerne kontaktes ved arrangementer på: 

René Lind Gammelmark <redaktion@netavisengrindsted.dk> 
6.  

5 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere. 

Noter fra sidste 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. 
 
Noter fra dette møde: 

Krohaven 1 (Lottes hus) 
Claus Gertsen, (Joes søn) Midtgårdsvej 29 
Regina Luxchumykanthan, Filskovvej 31 
Dorte Krog, Møllestien 12, Møllehuset – Tilflyttere fra Give 
Søndermarksvej, nyt træhus 
 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

- Ny frisør i lokale ved Købmanden 1. juni, Cille Mikkelsen, Billund 
Alle 

c Nybyggere? 

- Knud og Grete, Kirkehusvej 14 
Alle 

d Flygtninge? 
- Ingen 

Alle 

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

Der er midler til projekter. 
 

Johan 

7 Orientering fra Landdistriktsrådet.  
Sanering af ejendomme – nye: 
BLDR laver valgmøde d. 6. oktober, Vorbasse. Aktuelt politikere med, som stiller op. 
Revision af landdistriktspolitikken. 
Åbningstider genbrugspladserne. 

Johan  

8 INFO 
Betaling for blade m. annoncer. 
På grund af corona er der meget lidt input til info, hvorfor denne udgave ligeledes hol-
des til en online udgave. August udgaven forventes at blive trykt.   
Deadline til august udgave 15.07.21 
 

Mette 

9 Opsamling udviklingsplanen. 
Udsat. 
 

Johan, 
Holger 

10 Ophængning af julebelysning 2020-evaluering. Søren 
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- Se referat fra februar 
 

Elnegaard 

11 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

A Filskov Antenneforening. 
Ikke nogen aktiviteter. Mangler at afholde generalforsamling, men afventer 
forsamlingsrestriktionerne. 

Andreas 
Andersen 

B Filskov Energiselskab. 
Tellus, investeringsselskab har købt Hjortlundgaard og arbejder evt. på at få 
opstillet solceller på jorden. 

 

c FDF.   
FDF har kørt online under nedlukningen, men er startet op fysisk igen 4. marts med 
21 børn. ¨ 
I december blev der solgt 82 juletræer ved købmanden 
Tombolaen var en stor succes, banko bliver ikke 
Generalforsamling flyttet til sommerafslutning 17.06.21 kl. 1630-18 
Sankt Hans håbes muligt, men må afvente den aktuelle situation 

Bo 
Henriksen. 

d Filskov Fodboldgolf. 
- afbud 

 

e Filskov Friplejehjem. 
Tilpasning af økonomien i form af afskedigelser. Mistede 7,6 mill. Sparemål på 3 
mill., hvoraf 2,2 nu er eller bliver udmøntet i 2022. 
Planlægger proces op til valgkampen, hvor vi vil i dialog ang. niveauet for 
ældrepleje i BK. 

 

f Filskov Friplejehjems Venner. 
• Generalforsamling 20.08.21 
• Petangue starter op igen 19.05.21 
• Vaccinerede skubbere kan så småt komme i gang igen 

Sonja 
Laustsen 

g Filskov Friskole og Børnehave.  
• Faldende børnetal medfører underskud 
• Hugo, ny sekretær er ved at være på plads og godt inde i det hele. 
• Frank er ved at falde godt på plads 
• Børnehavens nye legeplads er 100% sponsoreret  

Anette 
Jessen 

h Filskovs Fremtid 
• Generalforsamling afholdt.  
• Byudvikling er i dialog med kommunen 
• Erhversgrunde er udstykket 

Jan 
Petersen 

i Filskov IF 
• Al indendørs aktivitet har været lukket ned efter nytår. Fodbold er kommet 

godt i gang og vi håber at vi får mere normale forhold efter sommerferien. 
• Generalforsamling er udsat. Dato for afholdelse udestår. 

Lise 
Reichstein 

j Filskov Seniorklub. 
• Al aktivitet har været stoppet grundet corona. 
• I den forbindelse er potentielle brugere adspurgt 
• Forening fylder 70 til oktober 

Birgit 
Rasmussen 

k Filskov Vandværk. 
- Afbud 
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l Genbrugspladsen 
• Efter indhegning og bomme er opsat, ses der mindre mængder affald. Der 

er mindre tilfældig aflæsning. Hold af plads er blevet betydelig nemmere 
for de frivillige. 

• Genbrugsplads, hvor vi selv skal sortere skrald. Det er ikke en afsætter-
plads 

Jan 
Petersen 

m Hjertesti. 
Viaduktmarch engang i aug - september.  
Byfest og hjertesti ønsker dato i august/september til ”viaduktmarch”, for at starte 
op med arrangement til opstart af det sociale igen. Følgende datoer foreslås 

• Torsdag 26.08.21 
• Torsdag 09.09.21 

Hvilken dato? 

Hanne 
Egebjerg 

n Indre Mission.  

 o Lokalhistorisk Arkiv  

 p Menighedsrådet. 
• Der må nu være 44 i kirken. 
• Der arbejdes på at kunne holde barnedåb om søndagen igen. 
• Der arbejdes på at få opsat flere borde-bænkesæt. 
• Der arbejdes med kirken til hverdagsbrug 

Jørn Jessen 

q Viaduktfesten. 
- aflyses 

Anja Nissen 

r Viadukthallen 
• Møde med revisor 10.05.21. Pænt regnskab. Hallen har fået støtte fra 

kommunen til alle kalenderplanlagte arrangementer/møder 
• Mette er kommet godt i gang på trods af nedlukning. 
• Generalforsamling afholdes som noget nyt for alle. 07.06.21  

Bo 
Henriksen 

s Viadukthallen Venner. 
Intet nyt. 

 

 

12 Hvad sker der politisk? 

• Kommuneplan i høring, opmærksomheden henledes på udvikling af lokalsam-
fund. (Landdistriktsrådet) 

• Antallet af plejeboliger er højt i Billund kommune, dette medfører lavere til-
skud.  

Robert 
Terkelsen 

13 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 10. august, 2021 kl. 19.00.  

1. Frivillighed. 
2. Udviklingsplan. 

 

14 Eventuelt. 

Kommuneplanen. 
 

  


