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Kontaktudvalget i Filskov 

Dagsorden, tirsdag d. 8. februar 2022. 

Referat 
Tid Tirsdag d. 8. februar 2022, kl. 19.00-22.00. 

Husk: Mødet foregår i mødelokalet i Viadukthallen fremover.   

Derfor skal vi ikke mere selv medbringe kaffe og kage. Kontaktudvalget 

betaler fremover forplejningen. 

Til stede Johan Andersen, Andreas Andersen, Birgit Rasmussen, Jens Erik Rasmussen, 

Jan Petersen, Brian Nissen, Robert Terkelsen, Bo Henriksen, Hanne Egebjerg, 

Jørn Jensen, Kjeld Moustgaard, Tommy Christensen, Holger Villumsen.  

Fraværende med afbud Mette Østergaard, Lise Reichstein, Søren Elnegaard, Anja Nissen.   

Fraværende uden afbud  

Særligt indbudte 19.00: Ivan Kudsk, Bo Schjødt Andersen. 
19.30: INFO-skærme, Filskov. Mikael Lind. 

Referent Johan Andersen 

 

 Dagsorden  

1 19.00: Besøg fra Ivan Kudsk, Billund Kommune vedr. bumpene ved skolen. 
            N.B.: Beder særligt Viadukthallens bestyrelse inden mødet afklare ønsker om  

                      de fremtidige forhold ved P-pladserne i relation til udvidelsesplanerne for  

                      Viadukthallen. 

 
Udtalelser: 
Viadukthallen: Bibeholde 40 km fartbegrænsning, nedlæggelse af de chikaner, som er 
på P-plads nu. Etablering af 2 asfaltbump. 
 
Filskov Friskole:  
Bibeholde 30 - 40 km fartbegrænsning. Markering af, at der går fodgængere over 
Blåhøjvej i området.  
 
Blåhøjvej:  
Bibeholde 40 km fartgrænse. Bibeholdelse af bump indtil etablering af asfaltbump, som 
passer til 40 km. Nordligt bump ved indkørslen til Filskov reetableres igen til 50 km. 
 
Holger: Cykelpassage igennem bumpene var at foretrække. 
 
Jens Erik: Træt af bump. Forslag om man kunne overveje knoppede bump. 
 
Birgit: Kunne der komme en fotofælde op? Svar: Politiet vurderer ikke at der er behov 
for det i forhold til antallet af aktuelle fartovertrædelser. 
 
Jan Petersen: Cykelpassage ønskelig. 
 
Jørn Jensen: Kunne man kontakte dem, der kører for stærkt. Svar: Vi kender dem ikke, 
idet de fleste er gennemkørende trafik. 

Ivan Kudsk 
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Johan: Etablering af 2 40 km asfaltbump beliggende, hvor de nuværende 
kunststofbump ligger. 
 
Robert: De aktuelle bump er for hårde at køre over med 40 km.  
 
På baggrund af ovenstående udtalelser indstiller Kontaktudvalget til Billund Kommune:  
Målet er etablering af 2, 40-km’s bump af asfalt. 
Samtidig forhøjelse af 50-km bump på Blåhøjvej ved indkørslen til Filskov fra Blåhøj. 
De nuværende bump bliver liggende indtil der kan bevilges penge i 
trafiksikkerhedsudvalget.  
Teknisk afdeling, Billund Kommune ser på, om der kan etableres cykelgennemgang på 
nuværende bump indtil de endelig bump etableres.  
Teknisk afdeling kan ikke aktuelt sige noget om, hvornår der kan bevilges penge til 
etablering af bumpene. 
 
Næste møde i trafiksikkerhedsudvalget foregår i marts 2022. 

2 19.30: INFO-skærme i Filskov. 

a. Filskov-app’en m. annoncering af arrangementer/nyheder fungerer nu 
og er ”markedsført” i INFO-februar 2022 med opfordring til at alle bru-
ger den fremover. 

b. Viadukthallen, Filskov Friskole, Min Købmand og Filskov Kro har meldt 
positivt tilbage i forhold til, hvor skærmene kan sættes op.  

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

d. Der ansøges om i alt 6 skærme til ophængning hos Landdistriktspuljen, 
Billund Kommune. 

e. Endelig orientering i INFO maj-2022. 

Mikael Lind 

Johan 

Andersen 

3 Generalforsamling iflg. vedtægterne. 

Referat: 
1. Kjeld Moustgaard valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. 
2. Beretningen fra formanden, Johan Andersen godkendtes. Se bilag. 
3. Kasserer, Andreas Andersen forelagde regnskabet for 2021. Regnskabet 

godkendtes. Se bilag. 
4. Budget for 2022 blev fremlagt af formand, Johan Andersen og godkendtes. Se 

bilag. 
5.  Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Disse blev forelagt af Holger 

Villumsen og vedtaget m. enkelte tilretninger. Se bilag. 
6. Formanden, Johan Andersen, var på valg. Johan Andersen modtog genvalg for en 

2-årig periode. 
7. Som bilagskontrollanter valgtes: Kjeld Moustgaard og Jan Petersen. 
8. Evt. Intet. 

 
 

Johan 

Andersen 

4 Godkendelse af ref. fra sidste møde. 

Godkendt. 
Alle 

5 Orientering fra formanden. 

1. Status legeplads i Anlægget. Flytning af tovbane. Fjernelse af tovbanen nu 
bevilget. Skal bruges andre steder i kommunen. Kan derfor ikke placeres 

Johan 
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andre steder i Filskov. 
2. Vedligehold af pladsen ved Peter. Formanden forespørger om aftalen hos 

kommunen. Punktet tages op på mødet i maj 2022. 
3. Introduktion til CoC-containeren på p-pladsen på Friskolen. Bliver indtil 25. 

feb. Ingen fremmødte kl. 16.30 fra Kontaktudvalget udover formanden. 
Evaluering efteråret 2022 i regi af Landdistriktsrådet. 
Projekter:  
1. Sportspladsen bag skolen. (Skolen tager initiativ).  
2. Tunnelen (afventer projektejer).   
3. Børnehaven i naturen (Børnehaven tager initiativ). 
Opfordring til at bruge CoC aktivt og gøre brug af facilitatoruddannelsen. 

Hanne 

6 Byggemodning 2022-2025. 

1. Status. Godkendelse i byrådet angiveligt udsat pga. uklarheder med jordejeren.  
2. Dato for orienterende borgermøde i foråret kommer senere. 
3. Andet. Direktør for Anlæg kontaktes af Filskovs Fremtid og Kontaktudvalget.  

Johan 

 

7 Turismeprojektet. 

Holger arbejder, på vegne af Billund Landdistriktsråd, på en rapport vedr. 
turismeudvikling i landområderne i Billund Kommune. På den baggrund skal han mødes 
med alle lokalråd i kommunen i jan-februar. Vi skal have nedsat et udvalg, som kan 
kvalificere Holgers skriv om Filskov i form af 1-2 fra Kontaktudvalget og evt. et par 
stykker udenfor Kontaktudvalget, som kan kvalificere rapporten. Ønske om at 
personerne har viden om: 
Filskovs historie, turismeudvikling o.a.   
Flg. kontaktes for at være med i gruppen: 
Jan Kristensen, Filskov IT. Louise, Filskov Kro, Johan Andersen, Kontaktudvalget, Claus 
Thorning, Filskovs Fremtid.  

Holger 

8 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere 

1. Brunbjergvej 57 (Jonna og Claus’ gl. ejendom) 
2. Stationsvej 9, Filskov. 
3. Bredsten Landevej 199, Filskov, ved Rundkørslen. 
4. Vildkjærvej 15.  

Alle 

b Nye erhverv i byen? 

Morten ?, Amtsvejen 53 – vinduespudser. 
Iben Rønhoff, hundesalon, Brunbjergvej 1, Bopæl: Brunbjergvej 41, Filskov. 
Vilhelmsmindevej 8, Filskov. 

Alle 

c Nybyggere? 

2 kommunale byggegrunde på Kirkehusvej nu i udbud, da byggefristen på 2 år er 
overskredet. Så der kommer nok nye der inden længe. 

Alle 

d Flygtninge? 

Ingen. 
Alle 

 e Saneringsmodne huse? 

Ingen huse, men 2 biler står uden nummerplader på den gl. station og på den 
offentlige p-plads på Amtsvejen. Formanden kontakter politiet ang. bilen på p-
pladsen og Stoffers Auto ang. bilen på den gl. station. 

Alle 

9 Orientering fra LAG Vejen-Billund. 

Der er 2. mill. i kassen til projekter i 2022. 
Johan 
Andersen 

10 Orientering fra Landdistriktsrådet. Johan 
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1. Nu igen 4 ansøgningsrunder årligt: 15. feb. – 15. maj – 15. august – 15. nov. 
2. Puljen består af godt 700.000 kr. Endnu ikke udsendt. 
3. D. 25. april årsmøde vedr. seniorbofællesskaber på landet i Vesterhede. 

Andersen 

11 INFO. 

Indsendte skriv: 
1. Tak for opsætning og nedtagning af julebelysning. 
2. Vejledning i Infoland-app. 

Mette 
Østergaard 

12 Opsamling udviklingsplanen – status på nedenstående punkter. Se bilag. 

Fra sidste ref. om punktet: 
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.  

Johan 
Holger 
 
 
 
 
 
 
 

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

andre? 

Udsat til næste møde pga. tidsmangel. 

Brian Nissen 

14 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

   a   Filskov Antenneforening.  
       Generalforsamling d. 21. feb. 

Andreas 
Andersen 

b Filskov Energiselskab. 
Se INFO. 

Kjeld 
Moustgaard 

c FDF.   
Stadig 30 børn. En del aktiviteter i foråret.  

Britt 

d Filskov Fodboldgolf. 
Åbner igen d. 1. april. Fokus på nye medlemmer. 

Tommy 
Christensen 

e Filskov Friplejehjem. 
- Der er udarbejdet et budget med et kalkuleret underskud på 3-400.000 kr. 

for 2022. 
- Der arbejdes nu på at få sat dagstaksten for plejepladser op i BK. Det ser ud 

til, at der er politisk bevågenhed både landspolitisk og i BK. 

Johan 
Andersen 

f Filskov Friplejehjems Venner. 
- Alle fællesaktiviteter ligger stille.  
- Enkelte aktiviteter i afdelingerne i form af Læsegruppe og stolegymnastik. 

Aktuelt kun afgang for udefrakommende med Coronapas/negativ test.  

Jens Erik 
Rasmussen 

g Filskov Friskole og Børnehave. 
- Økonomien er på plads. Nedbrydning går i gang i foråret 2022. Pedelbygning 

færdig til aug. 2022. Det store byggeri planlagt færdigt til aug. 2023.  
Projektpris: 11-12. mill. incl. inventar, men priserne kan stige. 

- Generalforsamling sidst i april.  
- Klub bliver ikke kommunal. Starter i friskoleregi d. 10. marts 2022 for 6.- 9. 

Annette 
Jessen 
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kl. Ny lærer ansat ved årsskiftet. 

h Filskovs Fremtid 
- Intet. Holger foreslår, at Filskovs Fremtid fremover kunne fokusere på 

turisme. Filskovs Fremtid anfører, at man allerede har vendt tema omkring 
mulighed for overnatning for campere.  

- Der arbejdes fortsat med afklaringer i forhold til igangsættelse af 
lokalplansarbejdet for området ved Mergelgraven. 

Jan 
Petersen 

i Filskov IF. 
- Afbud.  

Lise 
Reichstein 

j Filskov Seniorklub. 
- Bestyrelsen fik genvalg på generalforsamlingen. Programmet indeholder 3 

foredrag : 30. marts. Arne Mariager. Derefter Jette Seidenschnur og Brian 
Reichstein.  

Birgit 
Rasmussen 

k Filskov Vandværk. 
Afbud. 

Anja Nissen 

l Genbrugspladsen. 
Aktuelt projekt ang. afskaffelse af ”Småt brændbart” både på de store pladser og 
på de små pladser. 

Jan 
Petersen 

m Hjertesti. 
Intet. 

Hanne 
Egebjerg 

 n Lokalhistorisk Arkiv 
Generalforsamling d. 22. feb. 2022. Udstilling snart færdig til Billundcenteret. 

Hanne 
Egebjerg 

 o Menighedsrådet. 
Visionsdag med Blåhøj aflyst pga. Corona. Beatleskoncert d. 2. feb. gik fint med ca. 
60 deltagende. 

Jørn Jensen 

 p Viaduktfesten. 
Planlægning foregår. Viaduktmarch onsdag aften.  

Anja Nissen 

q Viadukthallen. 
Ombygning omkring cafeteriet, hvor der bliver lukket af, så der kan åbnes mere op 
til cafeteriet. Ændringer pågår i køkkenet i form af udvidelse. Regnskabet ser fint 
ud for 2021. Generalforsamling d. 6. april 2022. 

Bo 
Henriksen 

r Viadukthallens Venner. 
Intet. 

Johan 
Andersen 

15 Hvad sker der politisk? 

Robert: Unge-uddannelse og beskæftigelse:  
Udvalgsmøder er godt i gang. Skolen i Hejnsvig bliver meget dyrere end planlagt. 
Budget 2022 ser lidt skidt ud på anlægssiden. Skal sænkes til ca. 60 mill. Indholdet 
afklares i de forskellige udvalg. 
  
Brian: Børne-og familieudvalget: Kommet godt i gang. Politikerne tager på udflugt på de 
kommunale institutioner.  
 

Robert 
Terkelsen, V 
og Brian 
Nissen, A 

16 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 10. maj, 2022 kl. 19.00.  
1. Frivillighed. 
2. Vedligehold af fællesarealer i Filskov og omegn. 
3. Oplysning vedr. skærmløsninger. 

Alle 
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4. Rundkørslen. 
5. Opholdssted for unge – opholdsarealer udendørs. 
6. Udviklingsplanen – hvordan arbejder grupperne videre? 

17 Eventuelt. 

Intet. 
Alle 

  


