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Kontaktudvalget i Filskov 

Referat af møde d. 9. november2021. 
Tid Tirsdag d. 9. november 2021, kl. 19.00-22.00. 

På Filskov Friskole, Multirummet.   

Kaffe og brød Filskov FDF, Britt Lysbjerg Arp Harboe 

Til stede Andreas Andersen, Filskov Fællesantenne og Forretningsordfører 

Jan Petersen, Genbrugsplads i Filskov og Filskovs Fremtid Aps 

Britt Lysbjerg Arp Harboe, Filskov FDF og FPF 

Johan Andersen (formand), Filskov Friplejehjem og Viadukthallens venner 

Jens Erik Rasmussen, Filskov Friplejehjems venner og Hjertesti 

Brian Nissen, Filskov Friskole og Børnehave 

Lise Stæhr Reichstein, Filskov Idrætsforening 

Jakob Kristiansen, Filskov Lokalhistoriske Arkiv 

Hanne Egebjerg, Hjertesti, AD-hoc frivillig 

Birgit Rasmussen, Filskov seniorklub og Genbrugsplads i Filskov 

Anja Nissen, Filskov vandværk, Viadukthallen Filskov, Viaduktfesten 

Søren Elnegaard, Ommelandevej Sti lav, Julebelysning 

Tommy Christensen, Filskov Fodboldgolf Klub 

Mikael Lind, hjemmeside 

Robert Terkelsen, Medlem af Billund byråd (kom senere, havde meldt afbud) 

Fraværende med afbud Kjeld Moustgaard, Filskov Energiselskab 

Jørn Jessen, Filskov Menighedsråd 

Holger Villumsen, Kontaktudvalgets repræsentant i Landdistriktsrådet 

Fraværende uden afbud Mette Østergaard, INFO 

Særligt indbudte 19.00: Lars Madsen, Amtsvejen 24 
19.30: Mikael Lind, INFO-skærme, Filskov. 

Referent Lise Reichstein, Filskov Idrætsforening 

 

 Referat  

1 19.00: Legepladsen, Anlægget. 

1. Lars Madsen, Amtsvejen kommer og anskueliggør, hvilke støjgener især 
tovbanen i Anlægget giver hos ham. Lars vil gerne vise optagelser til belysning 
af problemet. 
Den endelige indretning af legepladsen har ikke været i nabohøring. Der er 
indgået dialog med kommunen, der anfører, at opførelsen af legepladsen er 
sket uden nabohøring, fordi der er tale om en udvidelse. Der er ikke taget højde 
for, at udvidelse samt flytning af legeområder vil skabe øget støj. Lars 
fremsender klage som anvist fra kommunen.  

2. Stillingtagen til indholdet af evt. henvendelse til kommunen fra Kontaktudvalget. 
Johan rundsender et skriv til kontaktudvalget. Efterfølgende sendes den til Lars, 
som kan vedlægge den til sin klage. 

Lars 

Madsen, 

Johan 

Andersen 

2 19.30: INFO-skærme i Filskov. Mikael Lind 
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a. Filskov-app’en m. arrangementer/markedsføring af app’en. 
Løsningen findes som en delt løsning, hvor en halvdel tildeles til byka-
lender/app og den anden til ”ejeren” f.eks. skolen, købmanden, hallen 
etc. 
Information omkring app’en i næste INFO blad.  
Mikael rundsender instruktion og det anbefales at teste indlæg på 
app’en. 

b. Ønsker vi en skærmløsning i Filskov? 
Der arbejdes videre med løsningen. Mikael og Johan undersøger det 
tekniske for løsningen (delt skærm m.m.) og rundsender indenfor et 
par uger til drøftelse i de enkelte foreninger. Tilbagemelding til kon-
taktudvalg inden næste møde. 

c. Hvor skal skærmene anbringes? 
Skole, Købmand, Hal og andre steder. 

d. Overslag fra Ballum IT vedr. skærmløsning som kan sammenkøres med 
INFO-land hjemmesiden og Filskov-app’en. 

e. Ansøgning om midler. 
Landdistriktspuljen kan søges. 

Johan 

Andersen 

3 Godkendelse af ref. fra sidste møde. 

Ingen kommentarer, referatet godkendes 
Alle 

4 Orientering fra formanden. 

1. Indvielse af legeplads. Hanne Egebjerg. 
Velbesøgt arrangement 

2. Indvielse af cykelstier. Johan Andersen  
Velbesøgt arrangement. 

3. Sdr. Omme er aktuelt med i pilotprojekt vedr. mærkning af cykel-og gåstier. 
4. Status på COC- projektet. 

   COC arbejder nu med flg. temaer: 
- 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. 
- Opstilling i januar eller februar måned på Friskolen. 

5. Claus Junge har henvendt sig med ide udsprunget fra Lalandia Søndervig, 
hvor der arbejdes med at tiltrække campere til området, oprettelse af 
camperplads. Johan kontakter Claus for at få kontakt til evt. indlægsholder. 

Johan 

Hanne 

Jan 

5 Byggemodning 2022-2025? 

1. Hvilken kontakt har Filskov Fremtid med kommunen ang. dette? 
Der er lavet budgetforlig med plan for byggemodning af grunde. Filskov er sat 
på planen til 2024. Landdistriktsrådet har fremsendt høringssvar og afventer 
officielt svar. 
Forbindelse til Mergelgravsområdet foreslå gennem Vestis grund på Amtsvejen, 
da det med tiden vil være indkørsel midt i området. Kontaktudvalget indstiller 
til kommunen, at der i plangrundlaget afholdes borgermøde/orienteringsmøde 
for området. 

2. Hvordan henvender vi os fremover? 

Johan 

 

6 Kan vi finde et sted i Filskov, hvor børn-unge kan udøve musik, uden at de forstyrrer 

andre? 

1. Der er ingen oplagte steder, hvor de kan være pt. FDFD, Shelter, Anlægget ligger 

Annette/ 

Brian 
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for tæt på naboer. Punktet føres videre til næste møde.  
2. Der arbejdes sideløbende på tilbud som ungdomsklub. 

7 Bump ved Filskov Friskole og Viadukthallen. 

1. Status på projektet. 
Bilag fra kommunen vedr. trafiktælling modtaget ved Johan, det rundsendes til 
information i kontaktudvalget.  
De nuværende bump ønskes fortsat nedtaget indtil endelige bump er klar til 
opsætning. Sidste bump på vej ud af Blåhøjvej opdateres i samme ombæring, 
således de modsvarer fartgrænsen.  

Johan 

8 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere 

Omme Landevej 34 
Stationsvej 29  
Vildkærvej 15 
Midtgårdvej 11 
Midtgårdvej  
Solhaven 8 
 
Ved afhentning af kurve skal kvittering registreres, navn/adr på modtager bag på 
bon inden aflevering til kassereren, Andreas Andersen, så der er bilag til banken.  

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

 

Alle 

c Nybyggere? 

Lille Hjortlundvej, Henrik Hedegaard 
 

Alle 

d Flygtninge? 

 
Alle 

 e Saneringsmodne huse? Alle 

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

 

Ansøgningsfrist forlænget til søndag den 14. november 2021.  
 
LAG Vejen-Billund har omkring 2 mio. kr. til uddeling til projekter resten af dette år – så 
hvis du er i gang med at forberede en ansøgning kan du stadigvæk nå at være med i 
uddelingen her i dette år, hvis du indsender din ansøgning senest 14. november 2021. 
Og hvis du har planer om at søge tilskud til fremtidige projekter, vil vi anbefale at 
kontakte os allerede nu – idet vi forventer at have 2 mio. kr. til rådighed, som skal 
benyttes inden sommeren 2022.  
 
Det kan være projekter til udvikling af en erhvervsvirksomhed - men det kan også 
være almennyttige projekter, som har betydning for erhvervslivet. Du kan opnå op til 
50% i tilskud af de totale udgifter. Til fødevareprojekter kan du opnå op til 40% i tilskud.  
  

Vi modtager gerne ansøgninger til udviklingsprojekter, som er med til:  

- fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af 

mikrovirksomheder. 

- styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og 

internationale samarbejdsprojekter eller  

Johan 
Andersen 
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- skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for 

borgere og turister 

Hvis jeres projekt kan frembringe grønne løsninger såsom at fremme klima- og 

miljøtiltag, fremme cirkulær økonomi, øge eller skabe ny adgang til natur, nye 

naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag og bæredygtig turisme, så er det et 

plus. 

 

10 Orientering fra Landdistriktsrådet.  
Puljen er brugt for i år, der forventes pulje på 1 mill. til næste år. 
Viaduktfesten har fået tildelt penge til nyt telt til erstatning for de gamle boder. 

Johan 
Andersen 

11 INFO 

Intet nyt 
Mette 
Østergaard 

12 Opsamling udviklingsplanen – status på nedenstående punkter. Rettelser er lavet, 

mangler færdigredigering. Punktet udsættes til næste møde 

Fra sidste ref: 
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 
Punktet opfølges til november. Johan kontakter Mikael for evt. hjælp. 

Johan 
Holger  

13 Ophængning af julebelysning 2020-evaluering 
Blåhøj El er kontaktet for servicering af julebelysningen.  
Julebelysning udvides mod vest imod byskiltet. Elektriker sørger for  
stik på lysmaster på vej ud af byen, som står tættere på vejen end i byen. For at 
undgå gener for lastbilchauffører og vindmølletransporter er julebelysning derfor 
sat på ydersiden af lysmasten. 

Søren 
Elnegaard 

14 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

   a   Filskov Antenneforening.  
Landsmøde 
Vedtægtsændringer gennemarbejdes. 

Andreas 
Andersen 

b Filskov Energiselskab. 
Intet nyt 

Kjeld 
Moustgaard 

c FDF.   
Mange nye medlemmer 
Andebanko afholdt med 90 deltagere 
Juletræssalg ved købmanden fra 26/11 
Julehygge ved købmanden 

Britt  

d Filskov Fodboldgolf. 
Afslutning i weekenden uge 43 sammen med DM i hulspil 
Generalforsamling afholdes 7. december 
Opstart forventes i april 

Tommy 
Christensen 
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e Filskov Friplejehjem. 
1. januar 2022 stigning i dagstakst på 62 kr.  
Den nuværende normering fastholdes med et budgetteret underskud for 2022. 

Johan 
Andersen 

f Filskov Friplejehjems Venner. 
Jens Erik Rasmussen er blevet formand i den nye bestyrelse 
Skubbere er i gang igen 
Petanque foran plejecentret er i gang, afløses af Bobspil i efteråret 
Der søges frivillige til snak, samvær, gåture m.m. 

Jens Erik 
Rasmussen 

g Filskov Friskole og Børnehave. 
Julemarked afholdes 20. november 
Der arbejdes fortsat med ungdomsklub 
Arbejde med nybyggeri fortsættes. Forventes igangsat 2022. 
Opmærksomhed på Corona.  

Brian Nissen 

h Filskovs Fremtid 
Der arbejdes med byggemodningen ved Mergelgraven 

Jan 
Petersen 

i Filskov IF 
Fodbold, håndbold, gymnastik, badminton er i gang.  

Lise 
Reichstein 

j Filskov Seniorklub. 
God opstart efter corona. 
Bestyrelse Formand:  Hanne Skovlyst Næstformand: Søren Laustsen 
Holder nu til i hallen – Johan skal kontakte frivilligrådet mht. betaling af husleje til 
hallen, 4H har samme problemstilling. (Lokalhistorisk arkiv er der fundet en 
ordning til) 

Birgit 
Rasmussen 

k Filskov Vandværk. 
Budgetteret med prøveudskiftning af vandrør i 2022 og 2023. Der startes på 
Åbrinken.  

Anja Nissen 

l Genbrugspladsen 
1. Kommunen kører en kampagne ang. sortering på alle genbrugspladser, 

specielt vedr. småt brandbart. Der arrangeres to temadage, hvor frivillige 
genbrugsvejleder sammen med ressourcepersoner fra kommunen vil 
vejlede. Inspiration til større opmærksomhed eller forslag til gode 
løsninger søges (kontakt Jan) og det anbefales at udbrede et positivt 
kendskab til det gennem de forskellige foreninger. 

2. Der er plads til flere frivillige. Det indebærer en uges ”vagt” af to tjek på 
pladsen af  

Jan 
Petersen 

m Hjertesti. 
Nytårsmarch første søndag i 2022, 2. januar kl. 14. 

Hanne 
Egebjerg 

 n Lokalhistorisk Arkiv 
Åbent hus på frivillig dag med en del besøgende. 
Birgit Rasmussen overtager John Havns bestyrelsespost. 

Hanne 
Egebjerg 

 o Menighedsrådet. 
Intet nyt 

Jørn Jensen 

 p Viaduktfesten 
Penge fra landdistriktsrådet bevilget til nyt telt.  
Generalforsamling 25. november kl. 19 i hallen 

Anja Nissen 

q Viadukthallen 
Nyt byggeri er først på kommunens budget i 2025. 

Bo 
Henriksen 
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Det forventede beløb fra kommunen er væsentligt nedsat i forhold til første 
henvendelse til kommunen. 

r Viadukthallens Venner. 
Intet nyt 

Johan 
Andersen 

15 Hvad sker der politisk? 

Ældreområdet er i fokus. 
Kommunalvalg – der opfordres til at stemme for at fastholde den lokale repræsentation 
i byrådet 

Robert 
Terkelsen 

16 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 8. feb., 2022 kl. 19.00.  

1. Udviklingsplan. 
2. Generalforsamling. 
3. Skærmløsning. 
4. Frivillighed. 

Alle 

17 Eventuelt. 

Sidste: Det er nu aftalt, at vi fremover kan afholde møderne i Viadukthallen. 

Pris forplejning: 22 kr. pr. deltager, som betales af Kontaktudvalget.  

Derfor skal ingen fremover medbringe kaffe/kage til Kontaktudvalgsmøderne. 

Alle 

  


