
Kontaktudvalget i Filskov
tirsdag d. 8. november 2022.

Dagsorden
Tid Tirsdag d. 8. november 2022, kl. 19.00-22.00.

Husk: Mødet foregår denne gang i personalerummet på Filskov Friskole.

Til stede Johan Andersen, Britt, Jan Petersen, Mette Østergaard, Søren Elnegaard, Jens 
Erik Rasmussen, Birgit Rasmussen, Andreas Andersen, Jørn Jensen, Kjeld 
Moustgaard, Holger Villumsen

Fraværende med afbud Anja Nissen, Brian Nissen, Bo Henriksen, Robert Terkelsen, Hanne Egebjerg, A

Fraværende uden afbud Tommy Christensen

Særligt indbudte Bo Damkjær, Billund Kommune, Claus Junge kl. 19.00 Udsat.

Referent Lise Reichstein

Dagsorden
1. Stillingtagen til projekt rundkørsel. UDSAT.

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 gøre rundkørslen ved Tingvejen pænere. 
Claus Junge har ideer til rundkørslen. 

Vi inviterer Bo Damkjær og Claus Junge til et Kontaktudvalgsmøde.
Bo Damkjær er forhindret i at komme, hvorfor punktet udsættes til næste møde.

Johan 
Andersen, 
Søren 
Elnegaard

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

Johan 
Andersen

3 Orientering fra formanden.
1. Lars Madsen vil ansøge om en støjvold.

Borgerrådgiveren fra kommunen yder støtte i den sag. 
2. Bumpene på Blåhøjvej nu etableret. 
3. Vedligehold af pladsen ved Peter. Formanden forespørger om aftalen hos 

kommunen. Har endnu ikke fået svar fra kommunen. 
4. Der er etableret ”cykelservicestation” på Peterspladsen i forbindelse med 

Kløverstierne. Idrætsforeningen søgte om midlerne.
5. Endnu ingen tilbagemelding vedr. Naturudviklingsprojekterne, som vi 

kvalificerede på mødet i aug-2022. Der afventes svar.

Problemstillingen vendes i Landdistriktsrådet d. 28. nov. 2022.

Johan 
Andersen

4 Evaluering af byskærme og muligheden for at lægge arrangementer og nyheder ind 
på skærmene.

- De hænger lidt højt, hvilket kan være en udfordring for nogle borgere. 
- De gamle nyheder fremgår stadigt efter afholdt dato. Johan videregiver til 

Michael.
- Når nyheder tastes på telefonen, vises opsætningen ikke.
- Kroens skærm er hængt op, men ikke taget i brug.

Johan 
Andersen
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- Det skal overvejes at afholde kursus for repræsentanter for foreninger, skole 
m.m. 

- Vi vil gerne have generalforsamlinger fremgår på skærmene også. 

Kommentarerne sendes til Mikael Lind, som melder tilbage til Johan.

5 Julebelysning 2022.
- Billund Handelsstandsforening har vedtaget, at der kun i begrænset omfang 

hænges julebelysning op. Kommunen er forespurgt hvorvidt der er tale om 
en kommunal beslutning. 

- Det er kommunalt besluttet, at julebelysningen skal foregå fornuftigt med 
begrænsning af brændetiden, standere m.m. da det er kommunen, der 
afholder udgiften til julebelysningen. 

- Et enigt kontaktudvalg beslutter, at der hænges julebelysning op som 
normalt, da de hænger med god afstand og alle er udskiftet til LED.

Johan 
Andersen

6 Byggemodning 2022-2025.
Status.

- Ny udstykning af byggegrunde i Filskov. 
- Indkørselsforhold til området er ikke afgjort. Der ses på to muligheder. 
- Økonomiudvalget har godkendt at bruge pengene på projektet. 
- Claus og Gorm har kontakt til kommunen mht. projektet.
- Der ses bl.a. på muligheden for etablering af storparceller, 

seniorbofællesskaber og lign. i forbindelse med byggemodningen.
- Kontaktudvalget presser på for afholdelse af et orienterende borgermøde i 

foråret/efteråret 2023.

Jan 
Petersen

7 Fremtidigt vedligehold af fællesarealer i Filskov og omegn. 
1. Foran købmanden.

Kommunen har vedligeholdt pladsen med rengøring i indeværende år.
2. Stisystemer med hotspots.
3. Mountainbikebane.
4. Skolestien.
5. Andet.

Kløverstierne vedligeholdes i forhold til klipning af kommunen. Vedligehold af opsat 
materiel forventes fra kommunens side at blive varetaget lokalt. 
Der er forskelsbehandling på storbyer og lokalsamfund i relation til 
vedligeholdsforpligtelse.
Problematikken tages med til landdistriktsrådet.
Evt. løsningsforslag fra samtlige landsbysamfund samles og sendes videre til 
kommunen. 

Johan 
Andersen

8 Udviklingsplanen – hvordan arbejder grupperne videre? 
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.

Der planlægges et møde med arbejdsgrupperne sidste uge i januar. Johan kontakter 
arbejdsgrupperne for at aftale dag med dem. (24., 25., 26. januar)

Johan 
Andersen

9 Status på tilflyttere og erhverv i Filskov.

a Nye tilflyttere Alle
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- Sognegårdsvej er solgt til et par fra Færøerne. 
- Fiskerivej i huset, der hører til dambruget. Karina er flyttet. Harry 

Andersen og søn har købt huset mhp. udlejning til arbejdende polakker.
- Hanne og Helmuth er flyttet fra Blåhøjvej, huset er stadig til salg. 
- Anker og Josefine Kjærsgård flytter til Kærtoften  marts 2023.
- Henrik Knudsen, Amtsvejen 59.

b Nye erhverv i byen?
- Intet

Alle

c Nybyggere?
- Alice og Allan Duus har købt grund på Krohaven

Alle

d Flygtninge?
- Intet

Alle

e Saneringsmodne huse?
Vi har et antal ejendomme i byen og i omegnen, som evt.,efter kontakt med 
ejerne, kunne være emner for sanering. 
Kontaktudvalget vil rette henvendelse til Saneringsudvalget i Billund Kommune for 
nærmere afklaring.

Alle

10 Orientering fra LAG Vejen-Billund. 
- Ny bestyrelse er etableret for den næste 4 års periode
- Ny tildeling af midler 2023: (2,3 mil).

Johan 
Andersen

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

seniorbofællesskaber i Østjylland. Fin tur til to meget forskellige 
konstellationer, hvoraf det ene var selvejet mens det andet var ejet af et 
pensionsselskab, hvilket giver meget forskellige muligheder. Det selvejende 
bofællesskab ses langt mere fordelagtig end det lejede. Turen blev lavet for at 
have erfaring med denne form for byggeri, således at muligheden for etablering
af seniorboligfællesskaber i landområderne allerede nu kan lægges i 
plangrundlaget. 

2. Der arbejdes med et projekt i Stenderup- Krogager vedr. det gl. mejeri. 

Johan 
Andersen

12 INFO.
Det opleves, at der indsendes meget lidt information. 
Nogle borgere oplever, at der ikke omdeles INFO. Problematikken informeres 
videre til skolen.

Mette 
Østergaard

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

Brian Nissen

14 Orientering fra foreningerne – fremadrettede korte indlæg.

  a   Filskov Antenneforening. 
- Yousee infomøde.

Andreas
Andersen

  b   Filskov Energiselskab
- Generalforsamling, en enkelt udskiftning i bestyrelsen.

Kjeld 
Moustgaard

c FDF.  
- Lige over 30 børn, fordelt med børn fra Farre, Billund, Grønbjerg og 

Filskov
- Andebanko er lavet om til flæskestegsbanko
- FDF har samlet skrald i byen

Britt
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d Filskov Fodboldgolf.
- Ingen fremmøde

Tommy 
Christensen

e Filskov Friplejehjem.
- Underskud på 100-200.000 for 2022
- Budget for 2023 

Johan 
Andersen

f Filskov Friplejehjems Venner.
- Efterårsprogram med læseklub, strikkeklub, bobspil og snapseklub
- Uge 46 holdes arrangement med Marinus, Ronnie og Ronnies far, der 

kommer og spiller
- 22/11 bindes adventskranse

Jens Erik 
Rasmussen

g Filskov Friskole og Børnehave.
- Afbud
- Skolen har pt. 142 elever og oplever tilgang fra flere byer.
- Skolen har henvendt sig til kontaktudvalget vedr. ting i skolens kælder. 

Lokalhistorisk har ikke plads til det. Der skal findes en løsning for, hvad 
der skal ske med de forskellige ting. 

Brian Nissen

Johan 
Andersen

h Filskovs Fremtid.
- Der ses på muligheder for projekter, der kan få byen til at overgå til grøn 

landsby og være selvforsynende. Projektet 

Jan 
Petersen

i Filskov IF.
- Udendørs fodbold er ved at være slut.
- Indendørs er vi startet op med gymnastik, håndbold, fodbold, 

badminton, fitness og spinning.

Lise 
Reichstein

j Filskov Seniorklub.
- 9/11 foredrag ved pilot fra lægehelikopteren kl. 13, Brian Reichstein.
- Hyggeeftermiddage er godt i gang og vel besøgt.
- Pt. 88 medlemmer
- Ældrerådet er rykket for ”husleje” i hallen.

Birgit 
Rasmussen

k Filskov Vandværk.
- Afbud

Anja Nissen

l Genbrugspladsen.
- Det ser pænere ud end det har gjort før. Indtrykket er, at det har hjulpet 

med klistermærker til oplysning om affaldsformer.

Jan 
Petersen

m Hjertesti.
- Nytårsmarch 8/1 kl. 14 fra FDF

Hanne 
Egebjerg

 n Lokalhistorisk Arkiv
- Hanne og Jakob har været på kursus
- Arkivet har fået henvendelse fra kommunen vedr. mergelgraven.

Hanne 
Egebjerg

 o Menighedsrådet.
- Sogneaften afholdt i konfirmandstuen, ”Humor i tilværelsen”
- Julekoncert 7/12 med Tina Siel, fri entre.
- De 9 læsninger
- Julegudstjeneste kl. 16.
- Nytårsgudstjeneste

Jørn Jensen

 p Viaduktfesten.
- Afbud

Anja Nissen
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 q Viadukthallen.
- Afbud

Bo 
Henriksen

r Viadukthallens Venner.
- Arbejder på at anskaffe en sikkerheds-skydestige

Johan 
Andersen

s Hvad sker der politisk?
- Afbud
- Budget vedtaget 8/11-2023.
- Formanden undersøger mødeplaceringerne for byrådet i 2023 mhp. evt. 

at flytte Kontaktudvalgsmøderne, så vore politikere kan deltage.
Det ser aktuelt ud til at møderne i maj og nov 2023 berører vore 2 
politikere. Vi finder derfor et andet tidspunkt for disse møder i februar.

Robert 
Terkelsen, V
og Brian 
Nissen, A

15 Dagsordensforslag til næste møde – tirsdag d. 7. februar, 2022 kl. 19.00. 
1. Opsamling udviklingsplan - projekter
2. Frivillighed.
3. Turisme.
4. Generalforsamling
5. Rundkørsel, Claus og Bo Damkjær

Alle

16 Eventuelt.
- Det understreges at folk er velkomne til at sende en suppleant, såfremt de er

forhindrede i at komme.

Alle
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