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Kontaktudvalget i Filskov 

Referat møde d. 10. august 2021. 
Tid Tirsdag d. 10. august 2021, kl. 19.00-22.00. 

På Filskov Friskole, Multirummet.   

Kaffe og brød Filskov Antenneforening, Andreas Andersen 

Til stede Anja Nissen, Vandværket/Viaduktfesten anjanorgaard@icloud.com 

Jørn Jessen, Menighedsrådet 

Andreas Andersen, Filskov Antenneforening 

Robert Terkelsen, Medlem af Billund Byråd 

Bo Henriksen, Hallen 

Kjeld Moustgaard, Filskov Energiselskab 

Søren Elnegaard, Julebelysning 

Lise Reichstein, Filskov Idrætsforening 

Johan Andersen, Viadukthallens Venner/Filskov friplejehjem 

Sonja Laustsen, Filskov Friplejehjems Venner 

Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet 

Birgit Rasmussen, Filskov Seniorklub 

Hanne Egebjerg, Hjertesti/Lokalhistorisk arkiv 

Anette Jessen, Filskov Friskole og børnehave 

Fraværende med afbud Jan Petersen, Filskovs Fremtid ApS/Genbrugspladsen 

Mette Østergaard, INFO 

Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf 

Fraværende uden afbud  

Særligt indbudte 19.00: Anja Nissen, Toften, Repr. for legepladsen på Toften. 

Referent Lise Reichstein, Filskov Idrætsforening 

                                     

                                        Referat 

 
1 Legepladsen, Toften. 

Anja Nissen, repr. fra Toften, er tilstede på mødet. 

 

Baggrund: Kommunen vil i forbindelse med etablering af ny legeplads i Anlægget, ikke 
have tilsyns- og vedligeholdsforpligtelse andre steder i Filskov end i Anlægget. 
Derfor skal gyngen fjernes. Resten af tingene på legepladsen bibeholdes, da de ikke 
betegnes som legeredskaber. 
 
Stillingtagen til evt. foræring af eks. gynge til nabo. 
Det besluttes, at gyngen foræres til naboen på Toften 9. Den kan nedtages og sættes op 
privat. 

 

 

 

 

 

 

Johan 

Anja 

 

2 Godkendelse af referat fra det sidste møde. Alle 
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Referat blev sendt sent ud. Godkendes. 

3 Legeplads – Anlægget. 

1. Stillingtagen til dato for indvielse af legepladsen. Mulige datoer til 
legepladsinspektøren, Billund Kommune. 
Søndag 12. eller 19. september kl. 14 fremsendes til kommunen.  

2. Stillingtagen til ønske fra nabo, Lars Madsen, og Billund Kommune i forhold til 
etablering af dobbelt tovbane nær dennes hus. 
Der er ikke gennemført skriftlig nabohøring. Johan udfærdiger et skriv, der 
rundsendes i gruppen med referatet. Til kommunen henstilles, at der ved 
problemer opsættes skilt med henstilling til hensyntagen til nabogener. Der 
anbefales ligeledes, at der fremadrettet gennemføres nabohøring ved projekter 
i byen. 

Johan  

Alle 

4 Orientering fra formanden. 

1. John Havn syg. Mikael Lind overtager web-masterfunktionen og fremadrettet er 
det Mikael, der modtager materiale, der skal lægges op på hjemmesiden. 

2. Trykning af nye foldere ”Rundtur i Filskov”. 
Der bestilles nye foldere ved Mette. 

Johan 

5 Udstilling af container COC - Capital of Children, Billund.  Se bilag. 

1. Orientering om projektet. 
Udvikling af lokalområdet under inddragelse af børn og med professionel 
hjælp til gennemførelse. Bemandet udstilling, der repræsenterer CoC, med 
henblik på at give bud på nogle projekter til byen.  
Forslag til projekter: 
- Etablering af det grønne område (gammel sportsplads) bag skolen. 
- Science for mindre børn (dagpleje/børnehave) 
- Tunnel under Omme Landevej gøres mere børnevenlig. 

(vandreudstillinger) 
- Programmering for børn 

2. Stillingtagen til opstillingstidspunkt. 
Ønskes opstillet i efteråret (oktober) 

Johan 

Søren 

Elnegaard 

6 Play-Line. Se bilag. 

1. Orientering om projektet. 
2. Stillingtagen til evt. efterflg. fast opstilling i Filskov. 

Ønske om opstilling til brug for SFO (skole) uderum fremsendes. 

Johan 

7 Bump ved Filskov Friskole. 

1. Orientering om projektet. 
Bump er opsat uden orientering af kontaktudvalget.  
I 2018 besluttes det, at der skal etableres opmærksomhedspunkt ud for skolen 
(rødt felt på vejen). 
På baggrund af underskriftsindsamling er to korte bump opsat som 
prøveopstilling, men passer ikke helt til fartskiltningen.  Trafiktælling og 
hastighedsmåling gennemføres i efteråret, hvorefter to permanente bump 
etableres på vejen.  

2. Stillingtagen til bumpene, som lige nu er prøveopstillet. 
Kontaktudvalget (lokalråd) ønskes orienteret fremadrettet.  
Gennemførelse af trafiktælling og hastighedsmåling samt etablering af bump 
anbefales fremrykket. Det anbefales endvidere at fjerne de nuværende prøve-
opstillede bump, da alternativ kørsel for at undgå dem giver andre sikkerheds-
mæssige udfordringer. (kørsel på fortov, bag om skolen mod ensretning m.m.) 
Skriv rundsendes i kontaktudvalget med referatet. 

Johan 
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8 Stillingtagen til stiforløb I Filskov og omegn. 

1. Der er deadline for indsendelse af forslag 8. september. 
2. Holger har tegnet forslag til cykel- samt vandrestier. Disse indberettes til Billund 

kommune til langtidsplan.  
3. Holger indberetter. 

Holger og 

Johan 

9 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere. 

1. Bredsten landevej 199, Lea Maria Nissen 
2. Stationsvej 9,  
3. Møllestien 12, Forventeligt nye lejere 
4. Skolegyden 3, Micaela Petcova 
5. Stor lejlighed i ungdomsboligerne. 
6. Morten Schmidt, Birkemosevej 16 

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

1. Frisør ”By Mikkelsen”. Filskov Fremtid skal ønskes velkommen. 
Alle 

c Nybyggere? 

1. Kirkehusvej 
Alle 

d Flygtninge? 
1. IAB 

Alle 

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

1. LAG koordinator orienterer, at der er økonomi til projekter 
Johan 
Andersen 

11 Orientering fra Landdistriktsrådet.  
1. Viaduktfesten har søgt om stort telt til afløsning for slidte boder. 
2. Der er stadigt økonomi til projekter 

Johan 
Andersen 

12 INFO 

1. INFO er i trykken og uddeles.  
Mette 
Østergaard 

13 Opsamling udviklingsplanen. 
Tilføjelse/ændringer til indsatsområde: 
1. Mette fra hallen er opmærksom på punktet ovenpå corona.  

Udnyttelse af hallens faciliteter forventes bedret med udbygning. 
2. Elektronisk infotavle behandles på næste kontaktudvalgsmøde 

Infoland app og bør fremadrettet anvendes som arrangementskalender.  
3. Udstykning af område ændres fra området mellem Krohaven og Kærtoften til 

Mergelgraven. 
4. Erhvervsområde er etableret. 

Kløverstier er taget i brug.  
Der er mulighed for at indtale historie på eks. Traveltales app.  

5. En mulighed kunne være flexbus. Punktet følges op i november 
6. Punktet opfølges til november. Johan kontakter Mikael for evt. hjælp. 

Johan 
Holger  

14 Ophængning af julebelysning 2020-evaluering. 
- Se referat fra februar 2021 
- Blåhøj El er kontaktet for servicering af julebelysningen.  

Søren 
Elnegaard 

15 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

a Filskov Antenneforening.  
Generalforsamling afholdes i efteråret, dato fastsættes 

Andreas 
Andersen 

b Filskov Energiselskab. Kjeld 
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27. september kl. 19 afholdes generalforsamling i hallen. Moustgaard 

c FDF.   
Opstart efter sommerferien torsdag d 19. august 
Der er rodet og brændt forskellige ting af ved bålhytten.  

Bo 
Henriksen 

d Filskov Fodboldgolf. 
IAB 

Tommy 
Christensen 

e Filskov Friplejehjem. 
Tilpasning af økonomi i forhold til nye takster. Medfører personalereduktion 
Informere lokalpolitikere mht en landspolitisk forståelse for ensretning af afregning 
for friplejehjem 

Johan 
Andersen 

f Filskov Friplejehjems Venner. 
Pølsevogn og øludskænkning har været forbi. 
Generalforsamling 30. august kl. 19 på plejehjemmet, alle er velkomne. Filskov 
Friplejehjems venner mangler et bestyrelsesmedlem. 

Sonja 
Laustsen 

g Filskov Friskole og Børnehave. 
131 elever på skolen, 38 i børnehaven.  
Viaduktløb lørdag 11. september er oprettet for indsamling af økonomi. 
Arrangementet er delt med hallen. 

Anette 
Jessen 

h Filskovs Fremtid 
Når området ved mergelgraven udstykkes, anbefales det at friholde et stykke til 
grønt område.   

Jan 
Petersen 

i Filskov IF 
Generalforsamling afholdt. 
Lalandia Cup udvalget er indstillet til Årets hold under Billund kultur galla.  

Lise 
Reichstein 

j Filskov Seniorklub. 
Generalforsamling 11. august i hallen 
Jubilæum 6. oktober fejres på kroen. Gratis for alle medlemmer. 

Birgit 
Rasmussen 

k Filskov Vandværk. 
Generalforsamling 8. september kl. 19 på kroen 

Anja Nissen 

l Genbrugspladsen 
Pladsen er lukket 25. august grundet opmærkning til containere.  

Jan 
Petersen 

m Hjertesti. 
Næste march er nytårsmarchen 

Hanne 
Egebjerg 

 n Lokalhistorisk Arkiv 
Generalforsamling er afholdt.  

Hanne 
Egebjerg 

 o Menighedsrådet. 
Der er stadigt forsamlingsrestriktioner for kirker, forventeligt 14 dage mere. 

Jørn Jessen 

p Viaduktfesten. 
Generalforsamling 5. maj. Viaduktfest planlægges afholdt 8. - 12. juni 2022. 
Landdistriktspuljen er søgt for udskiftning af boder til nyt telt.  

Anja Nissen 

q Viadukthallen 
Møde med tre af de politiske partier for orientering om projektet med hallen.  
Politisk er der først udsigt til økonomiske støtte i 2024 
Åbent hus-arrangement i samtlige Billund kommunes haller, 2-3. oktober. 

Bo 
Henriksen 

r Viadukthallens Venner. Johan 
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Intet nyt Andersen 

 

16 Hvad sker der politisk? 

1. Ældreråd 
2. Budget præsenteres 20. august. 

Robert 
Terkelsen 

17 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 9. november, 2021 kl. 19.00.  

Kaffe og brød: Filskov FDF. 

1. Standere til info opslag 
2. Udviklingsplan 

Alle 

18 Eventuelt. 

1. Opslag der sættes op forskellige steder i byen, er ikke altid synlige. Det foreslås, 
at der opsættes en stander i hallens vindfang, der kan ses udefra til opsætning 
af opslag.  
Eksempel fra Hejnsvig: Der er sat to standere op i byen (hal og købmand) hvor 
opslag kan sættes op. Mikael og Johan ser på løsningen i Hejnsvig og punktet 
medtages på næste kontaktudvalgsmøde. 

2. Der er mulighed for at stille op til ældrerådet. Ved interesse kan 21618000 Gert 
Hansen, Formand for ældreråd. Birgit er blevet kontaktet vedr. opstilling til 
ældrerådet. Johan ønsker besked omkring evt. opstillere inden 1. september. 

3. Foldere til kløverstier bør opdateres med de nye stier i anlægget. Hanne sørger 
for tilføjelsen.  

4. Planloven er ændret så den indeholder afsnit om lokalområderne. 

Alle 

  


