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Kontaktudvalget i Filskov 

Referat, tirsdag d. 10. maj 2022. 

Dagsorden 
Tid Tirsdag d. 10. maj 2022, kl. 19.00-22.00. 

Husk: Mødet foregår i mødelokalet i Viadukthallen fremover.   

Til stede Andreas Andersen, Søren Elnegaard, Jørn Jensen, Jan Petersen, Holger 

Villumsen, Birgit Rasmussen, Jens Erik Rasmussen, Mette Østergaard, Johan 

Andersen, Lise Reichstein 

Bo Henriksen kommer senere 

Fraværende med afbud Robert Terkelsen, Brian Nissen, Tommy Christensen, Hanne Egebjerg, Anja 

Nissen 

Fraværende uden afbud Britt Maarup, Kjeld Moustgaard 

Særligt indbudte  

Referent Lise Reichstein 

 

 Dagsorden  

1 Godkendelse af ref. fra sidste møde. 

Referat godkendes uden bemærkninger 
Johan 

Andersen 

2 Orientering fra formanden. 

1. Status legeplads i Anlægget. Tovene fjernet. Orientering på hjemmesiden. 
Endnu mangler fjernelse af hele tovbanen, der skal anvendes andet 
offentligt sted. Endnu ikke svar fra kommunen. 

2. Vedligehold af pladsen ved Peter. Formanden forespørger om aftalen hos 
kommunen. Aftalen er indgået, men det har ikke været muligt at 
fremskaffe den. Har ikke fået svar fra kommunen. 

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. 

Har nogen taget initiativ til at påbegynde de 3 projekter eller gøre brug af Coc?  
4. Bump på Blåhøjvej behandles ved kommunen i indeværende uge. 
5. Navnet i banken laves om, da det ikke matcher nuværende vedtægter.  

Johan 

Andersen 

3 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 

Johan 

 

 



2 

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. 
f. Afklaring af skærmstørrelser er foretaget. Det undersøges om der fin-

des en mellem skærmløsning til opsætning ved Købmand og Børneha-
ve. Resten passer skærme til Opsætning i maj 2022. 

g. Der skal tales med Ballum IT vedr. APP løsningen. Der fremgår kun tre 
arrangementer, hvilket ikke er nok. Der søges en løsning med mulighed 
for at vise et helt kalenderår. 

Udvalg på 4-5 til intro-kursus vedr. skærmløsningen. 

Michael, Johan, Andreas og Holger forsøger at deltage. 
Det undersøges om Michael har behov for støtte til hjemmesiden. 

4 Byggemodning 2022-2025. 

1. Status. Godkendelse i byrådet angiveligt udsat pga. uklarheder med jordejeren.  
Efter generalforsamling i Filskov Fremtid er det besluttet, at forsøge at lave en 
lokalplan. Der er aftalt møde med jordejer 17. maj 2022. 

2. Dato for orienterende borgermøde i foråret kommer senere. 
3. Andet. Direktør for Anlæg kontaktes af Filskovs Fremtid og Kontaktudvalget.  
4. Dato: afventer Teknik og Anlæg (Martin) 

5.  Oprydning omkring den store Mergelgrav skal foretages inden byggemodning. 

Johan 

 

5 Turismeprojektet. 

Kort status.  
Holger briefede om det igangværende skrivearbejde på rapport vedr. turisme i 
lokalområdet. 

Holger 

6 Fremtidigt vedligehold af fællesarealer i Filskov og omegn. 

1. Foran købmanden. 
2. Stisystemer med hotspots. 
3. Mountainbikebane. 
4. Skolestien. 
5. Flagstænger/bannere 
6. Andet. 

Der skal findes en ordning til vedligeholdelse af de nævnte områder (som 
kommunen ikke vil vedligeholde). Punktet tages med til næste 
kontaktudvalgsmøde i august 

Johan 

7 Udviklingsplanen – hvordan arbejder grupperne videre? 

Johan kontakter grupperne med henblik på opdatering af projekterne. Der planlægges 
på et midtvejsmøde i efteråret 2023, hvor grupperne præsenterer de foreløbige 
resultater. 

Johan 

8 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.  

a Nye tilflyttere  
Claus og Jonna Thornings gamle gård, Brunbjergvej 
Mosegårdsvej.  
Hjørnet nede på Toften. 
Åbrinken, Mikkel Jørgensen flytter snart. 
Peter Bachs hus, 
Omme Landevej 34  
Stationen har fået nye indflyttere 
Lea Maria Nissen og Laust Daniel Dam, Bredsten Landevej 

Alle 
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Birthe Pedersens søster 
Ravlundvej (Theis og Gittes datter) tidligere Kedde og Judiths ejendom. 

b Nye erhverv i byen? 

Elektriker afd. af Ernst El lejet ind i Kajs lokaler. 
Alle 

c Nybyggere? 

Kirkehusvej nr. 7 

Alle 

d Flygtninge? 

Der er flyttet en ukrainsk familie ind i lejligheden på Kroen. 
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 uddelt 1,7 mill. fra kassen til projekter i 2022. 
 
Der skal dannes en ny LAG, nu hvor den gamle periode udløber. Tidligere formand i 
LAG-Billund fra Sdr. Omme opstiller. 

Johan 
Andersen 

10 Orientering fra Landdistriktsrådet. 

1. D. 25. april var der årsmøde vedr. seniorbofællesskaber på landet i Vesterhede 
med 25 deltagere.  

2. Turismerapporten afsluttes sommeren 2022. 

Johan 
Andersen 

11 Stillingtagen til projekt rundkørsel. 

Udsat. Søren og Ulla tager kontakt til kommunen igen 
Søren, 
Johan 

12 INFO. 

INFO er omdelt, men er ikke delt til alle adresser. Læreren orienteres af Johan 
Mette 
Østergaard 

13 Stillingtagen til oprettelse af konto ved Kontaktudvalget for udgivelse af lokalhistorisk 

bog. 

Der arbejdes på en bog om mink i lokalområdet. En oprettet konto skal anvendes til 
indbetalte fondsmidler o.lign. til brug for forfatteren.  

Johan 
Andersen 

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

andre? 

Udsættes til næste møde. 

Brian Nissen 

15 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.  

16   a   Filskov Antenneforening.  
       Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag næste uge pga. vedtægtsændringer. 

- Udmeldelse af forening 
- Generalforsamling 

Andreas 
Andersen 

   b   Filskov Energiselskab 
Der afholdes generalforsamling i september, hvor der skal bruges en ny til 
bestyrelsen. 

Kjeld 
Moustgaard 

c FDF.   
Nye børn og ledere er kommet. 

Britt 

d Filskov Fodboldgolf. 
Intet. 

Tommy 
Christensen 

e Filskov Friplejehjem. Johan 
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1. kvartal har givet overskud. Ro på situationen i hele 2022. Andersen 

f Filskov Friplejehjems Venner.  
Der har været stille pga. corona, men adskillige aktiviteter er startet op igen. 
Skubbehold og Petanque er startet op igen 
Der har været afholdt mandetur til fiskesøen 
Richard Ragnwald arrangement 
Valdemarsdag og kartoffeldag afholdes d. 15. juni. 

Jens Erik 
Rasmussen 

g Filskov Friskole og Børnehave. 
Nybygning af pedelhus er igangsat. 

Brian Nissen 

h Filskovs Fremtid. 
Generalforsamling afholdt, samme bestyrelse fortsætter.  
Der arbejdes på et iværksætterhus i byen. Flere unge håndværkere er kontaktet. 

Jan 
Petersen 

i Filskov IF. 
Der har været afholdt generalforsamling. 2 udskiftninger i bestyrelsen. 

Lise 
Reichstein 

j Filskov Seniorklub. 
30. maj er der tur med veterantoget ved Bryrup, frokost og museumsbesøg 

Birgit 
Rasmussen 

k Filskov Vandværk. 
 Afbud. 

Anja Nissen 

l Genbrugspladsen. 
Kampagne omkring genbrugscontainer (rest efter sortering). Vurderingen er, at 
kampagnen har hjulpet på at sortere rigtigt. 
Der har været indbrud på genbrugspladsens container af to omgange, kost og 
gribetang er fjernet. 

Jan 
Petersen 

m Hjertesti. 
Intet. 

Hanne 
Egebjerg 

 n Lokalhistorisk Arkiv 
Foredrag med Arne Mariager afholdt. 
Lokalhistorisk arkivs åbningstid fremgår af INFO.  

Hanne 
Egebjerg 

 o Menighedsrådet. 
Ingen store projekter 
Sommerfest i præstegården og sommerudflugt afvikles planmæssigt. 

Jørn Jensen 

 p Viaduktfesten. 
Viaduktfest afholdes. 

Anja Nissen 

 q Viadukthallen. 
Bestyrelsen har været inviteret til udvalgsmøde med nyt byråd for fremlæggelse af 
halprojektet.  

Bo 
Henriksen 

r Viadukthallens Venner. 
Intet. 

Johan 
Andersen 

s Hvad sker der politisk? 
Afbud fra  begge politikere 

Robert 
Terkelsen, V 
og Brian 
Nissen, A 

17 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 9. august, 2022 kl. 19.00.  
1. Frivillighed. 
2. Turisme. 
3. Byggemodning. 

Alle 
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4. Vedligehold af udearealer i Filskov. 

18 Eventuelt. 

Intet. 
Alle 

  


