
Kontaktudvalget i Filskov

Tid Tirsdag d. 9. august 2022, kl. 19.00-22.00.
Husk: Mødet foregår i mødelokalet i Viadukthallen.  

Til stede

Fraværende med afbud Kjeld Moustgaard, Anja Nissen, Brian Nissen.

Fraværende uden afbud

Særligt indbudte Projektleder, Ingrid Terpager Hansen, Billund Kommune.
Mikael Lind, tovholder skærme og hjemmeside.

Referent Lise Reichstein

Referat

1 Godkendelse af ref. fra sidste møde.
Ref. blev godkendt. 

Johan 
Andersen

2 Orientering fra formanden.
1. Status legeplads i Anlægget. Tovene fjernet. Orientering på hjemmesiden. 

Endnu mangler fjernelse af hele tovbanen. Endnu ikke svar fra kommunen.
Lars Madsen vil ansøge om en støjvold.

2. Vedligehold af pladsen ved Peter. Formanden forespørger om aftalen hos 
kommunen. Har endnu ikke fået svar fra kommunen.

3. Det forlyder, at der er interesse for at lave misbrugscenter i Ahlburgs hus.
4. Forespørgsel om anlæg af bump. Anlægges august/sep-2022.
5. Planer om et lokalt solcelleprojekt.

Jesper redegjorde for planerne hos ejeren af Hjortlundgårds jord.
Robert har været i kontakt med ”God energi”. Også kontakt til et mindre 
projekt ala Branderups på 2 hektar. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
som snarest afholder et møde med Niels Christian, som er konsulent på så-
dan et projekt. Forslag om at købe jorden, som kommunen så vil købe, når 
der ikke mere er solceller på grunden. 
Lokalt kunne en lokal fond eje det og evt. give afkast til drift af Filskov.

Johan 
Andersen

3 KL. 19.00: 
Tilbagemelding til projektleder, Ingrid Terp Hansen, Peter Borgen vedr. 
projekter i landdistrikterne jf. tidligere udsendt flyer. 
Kontaktudvalget afgav ideer til projektholderne. Udgangspunkt i værdierne 
og byggeri efter story-lineprincippet med LEGO-play.

                     Puljerne for 2023: ”Mindre Anlæg” og ”Naturudviklingsprojekter” skal  
                     efterflg. finansiere projekterne i lokalsamfundene.

Kommunen giver tilbagemelding på vore ideer, når alle lokalområderne er 
blevet besøgt. 

Johan 
Andersen
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4 19.30:
INFO-skærme i Filskov.

Holger, Johan, Andreas og Mikael har nu været på skærmkursus.
Derfor orientering om fremtidig brug af skærmene og de nye muligheder 
for at kommunikere datoer for kommende arrangementer og nyheder ud 
til hele Filskov.

Johan 
Andersen, 
Mikael Lind,
Andreas 
Andersen, 
Holger 
Villumsen

5 Byggemodning 2022-2025.
                      Der er nu lavet aftale med Billund Kommune om et afklarende møde d. 15. 
                      august kl. 10.30 -11.30 mellem Billund Kommune, Filskovs Fremtid og 
                      Kontaktudvalget. Claus Junge og Johan deltager.

Hvilke ting er det vigtigt, at vi tager med til mødet?
Vi tager flg. med:
1. Afklaring af hvem der laver lokalplanen.
2. Afklaring af ejerskabet på jorden.
3. Afklaring af tilkørselsforhold.
Der afholdes efterflg. borgermøde.

Johan 
Andersen

6 Turismeprojektet.
Holger gav en kort status på turismerapporten, som er bestilt af Billund 
Landdistriktsråd.
Landdistriktsrådet behandler turismerapporten d. 1. sep.
Filskov tager flg. med til mødet:

1.  Filskov som legepladsernes landsby. Børnenes landsby. 
2. Afklaring af hvordan vi arbejder med turismen fremover. 
3. Gå videre med projektet, og se hvad der sker.
4. Lokal ad hoc-gruppe med interessenter må arbejde videre.

Holger 
Villumsen

7 Fremtidigt vedligehold af fællesarealer i Filskov og omegn. Udsat.
1. Foran købmanden.
2. Stisystemer med hotspots.
3. Mountainbane.
4. Skolestien.
5. Andet.

Johan 
Andersen

8 Udviklingsplanen – hvordan arbejder grupperne videre? Udsat.
1. Lave opsamlingsmøde.
2. Kontakt til personerne ved de enkelte indsatsområder, for at afklare deltagelse 

og indsats.
3. Kontakt inden november mødet.
4. Afholdelse af opsamlingsmøde vinteren jan- feb.

Johan 
Andersen

9 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.

a Nye tilflyttere 
Slåenvej 1.
Casper Vind, Tinas datter Buhl, Nicolaj Watson, Judys mor, Mona Dam S, Ellen Ravn
Staunkjær, Slåenvej 1 E, Rasmus Larsen. Kirkehusvej 7 - rumænere.

Alle

b Nye erhverv i byen? Emil Rabek – Ernst El. Alle

c Nybyggere? Alle

d Flygtninge? Alle

2



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

10 Orientering fra LAG Vejen-Billund.
Der er 2. mill. i kassen til projekter i 2022. AG. Uddelt 1,7 mill. 
Ny LAG-dannes på Hovborg Kro d. 24. aug. kl. 19.30. 

Johan 
Andersen

11 Orientering fra Landdistriktsrådet.
1. D. 8. okt. tager Landdistriktsrådet på inspirationstur for at se 

seniorbofællesskaber i Østjylland.
2. Arbejdes med et projekt i Stenderup- Krogager vedr. det gl. mejeri. 
3. Turismerapporten.

Johan 
Andersen

12 Stillingtagen til projekt rundkørsel.
Hvad gør vi. Skal vi opgive de planer, som gruppen har eller plante blomster i 
rundkørslen? Andet.

Søren har talt med kommunen m.h.p. at gør rundkørslen ved Tingvejen pænere. 
Claus Junge har ideer til rundkørslen. 
Vi inviterer Bo Damkjær og Claus Junge til et Kontaktudvalgsmøde. 

Søren, 
Johan

13 INFO. Udsat. Mette 
Østergaard

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

Brian Nissen

15 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.

  a   Filskov Antenneforening. 
                      Vedtægterne er nu moderniseret på eks. or. generalforsamling. Der er kun  
                      You-see  i de nye boliger på Slåenvej.       

Andreas
Andersen

  b   Filskov Energiselskab
                      4 rater skal ikke betales fremover – sep – dec. 2022 og jan 2023.

Kjeld 
Moustgaard

c FDF.  
              Opstart torsdag i næste uge. Der er nu 30 børn og en del ledere. Der starter
              nu 4 hold. Også deltagere fra Billund.

Britt

d Filskov Fodboldgolf.
Intet.

Tommy 
Christensen

e Filskov Friplejehjem.
              Svært at rekrut. ansatte, men det er dog lykkedes indtil nu.
              Bestyrelsen går nu i gang med budget 2023. Spændende om vi har ramt      
              med besparelserne i forhold til årets drift.

Johan 
Andersen

f Filskov Friplejehjems Venner.
Kartoffeldag er gennemført.
I sommerferien har bussen kørt til Bindeballe m.v. Cykelholdet har afprøvet
ny cykel. Petanque startet onsdag. Pølsevognen kommer i morgen.

Jens Erik 
Rasmussen

g Filskov Friskole og Børnehave.
Intet.

Brian Nissen

h Filskovs Fremtid.
  Fremtiden arbejder med byggemodning på Morten Milans jord nord for 

Jan 
Petersen
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Amtsvejen. 
Lasse Kliver Juul har forsøgt at indhente interesserede til et evt. nyt     

           industrihus. Der var fin interesse, men man afventer lige, hvordan byggeriet 
           udvikler sig i den kommende tid.
           Møde vedr. solceller.

i Filskov IF.
           Intet.

Lise 
Reichstein

j Filskov Seniorklub.
            Hyggeeftermiddag startes onsdag i Viadukthallen.
            Tur til Svendborg.
            Jette Seidenschnur holder foredrag.
            Brian Reichstein holder foredrag.

Birgit 
Rasmussen

k Filskov Vandværk.
             Målerudskiftning af 100 vandmålere. Tilslutning på Hjortlundgård pågår. 

Anja Nissen

l Genbrugspladsen.
             Skriv i INFO om kampagnen.
             Kommunen laver en opgørelse over resultatet fra indsatsen i forhold til 
             Kampagnen om ”Rest efter sortering”.
             I september køres en ny kampagne. 

Jan 
Petersen

m Hjertesti.
             Intet.

Hanne 
Egebjerg

 n Lokalhistorisk Arkiv
             Åbent Hus til byfest gik meget fint.
             Lørdag kommer 17 gamle elever på besøg.

Hanne 
Egebjerg

 o Menighedsrådet.
             Arr: Hele kirken synger.
                     Foredrag: Humor i tilværelsen.
                     Jorden bag kirken skal finde en anden anvendelse end til udvidelse af 
                     kirkegården. Idé fra Hemmet kan måske bruges. 

Jørn Jensen

 p Viaduktfesten.
             Intet.

Anja Nissen

 q Viadukthallen.
             Chr. Spanggaard, Billund Kommune fortæller at ladestandere etableres i 
             2023-24.
              Møde m. borgmesteren vedr. udvidelsen af Viadukthallen. Der var forslag 
              om en kommunegaranti, og der er indsendt et forslag til kommunen fra  
              bestyrelsen.
              Der er lavet udsugning i køkkenet, som også er udvidet og moderniseret. 
              I vinter kommer der flere aktiviteter i Viadukthallen.

Bo 
Henriksen

r Viadukthallens Venner.
             Forslag fremme om, for de sidste penge, at give Viadukthallen en stige, som
             kan nå op til loftet og til lysophænget. 

Johan 
Andersen

s Hvad sker der politisk?
            Budgetforhandlingerne for 2023 går nu i gang. 
            I 2023 bliver der kigget struktur i forhold til service i kommunen.
           Anlæg går ned fra 130 mill. – 90 mill.

Robert 
Terkelsen, V
og Brian 
Nissen, A
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16 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 8. november, 2022 kl. 19.00. 
1. Frivillighed.
2. Turisme.
3. Byggemodning.
4. Rundkørsel.

Alle

17 Eventuelt.
Intet.

Alle
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