
Referat kontaktrådsmøde Mandag d. 29-06 2020.  

Kl. 19.00 i Forsamlingshuset. 

Deltagere: Birgit Burla, Solveig Oldenborg, Vinnie Jensen, Thomas 

Fonnesbæk, Viggo Andersen, Ivan Andersen, Ole Nikolaisen og 

Tina H. Lindbæk 

Dagsorden. 

  1.:  Tilføjelse til dagsorden. 

 – Henvendelse fra IKI vedr. besked fra kommunen vedr. 

sportsarealer ved friluftsbadet. Uddybes under punkt 11a. 

  2.:  Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

  3.:  Godkendelse af referat fra sidste møde. - Godkendt 

  4.:  Sekretariatet.  

- Sp. Fra Ole N. spørgsmål vedr. hvorfor er vi ikke med i 

klyngelandsbyer/landsbyfællesskaber? Det diskuteres i 

gruppen, intet besluttet. 

- Ivan informerer om at der har været snakket med 

Simmelkær, men der er nu kommet ny bestyrelse i 

Simmelkær og Viggo tager kontakt igen. 

  5..  Valg til sekretariatet. 

 – Alle nuværende genvælges, Tina Svensson, Viggo 

Andersen, Ivan Andersen og Tina Holm Lindbæk 

- Nye mødedatoer: 18/8-20, 4/11-20, 11/2-21, 10/5-21 

alle møder afholdes i forsamlingshuset. 

  6.:  Regnskab v/Ivan. 

- Der står 51.541,36 i banken 



- Der er ikke afsat noget til noget bestemt og der har 

ingen aktivitet været siden sidst. 

  7.:  Orientering fra arbejdsgrupperne. 

- Borgermødeopdatering – intet nyt fra arbejdsgruppen, 

der forventes nyt borgermøde i efteråret 

- Markedsføringsgruppe – Har holdt et par møder, men 

bremset af Corona. De er i gang igen. Video til 

markedsføring af Ilskov og især med henblik på salg af 

byggegrunde. Møde med firmaer der laver reklamefilm. 

- Det undersøges om der må opføres lejeboliger på 

byggegrundene på Lærkeskovvej, der er positive 

tilbagemeldinger. 

- Projektet med fødselstavle/skulptur fortsættes 

  8.:  Vedligeholdelse. 

- Kommunen har kontaktet Borgerforeningen og vil 

komme forbi Ilskov. 

- Der er plantet buske ved madpakkehuset 

- Ivan vedligeholder troligt de fleste grønne områder i 

Ilskov. 

- Bord/bænkesæt ved madpakkehuset trænger til 

maling. 

- Det godkendes der købes en ny kantklipper/trimmer 

- Alle foreninger opfordres til at bruge opslagstavlen i 

madpakkehuset 

- Ilskov.net diskuteres igen, alle foreninger opfordres til 

at diskutere om ilskov.net stadig skal eksistere, alle 

kommer med opdatering til næste møde i august. 

  9.:  Ide lister og projekter. 



 - Ny ideliste medsendes referatet. 

 - Et samlet arkiv over Ilskov, skal vi have et samlet sted 

til det? Evt. i et lokale i forsamlingshuset? 

Lokalhistoriskmuseum?  

- Hvis man færdes på Nørreskovvej som gående eller 

cyklende er det med livet som indsats. Nu det er 

blevet en statsvej, kan der så gøres noget? (fortov, lys 

mv.) Viggo kigger på muligheder vedr. statsvejen og 

tager kontakt til evt. medhjælper. 

- Der er lavet underskriftsindsamling fra Skåphusvej 

vedr. mulige bump. Viggo tager det med når 

kommunen kommer på besøg. 

1o.:  Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

11.:  Nyt fra foreningerne. 

- FDF har været på lejer i weekenden uge 25 og næsten 

alle børn var med. 

- Friluftsbadet har nu, trods modstridende oplysninger, 

åbnet. Der ansættes medarbejdere og der er klar til 

åbning.  

Fødevarestyrelsen har været på besøg efter anmeldelse, 

ingen bøder, eneste bemærkning var en tekst på en 

faktura. 

Friluftsbadet er gået videre i P4s konkurrence omkring 

Danmarks skjult perler. 

- Børneliv: Har fået penge pga. et salg i Sunds. Der 

udvides i vuggestuen i Skovmyren og nye redskaber.  



- Hvis der ikke findes en løsning på hundeafføring på 

legepladsen, er man nok nødsaget til at aflåse 

legepladsen udenfor åbningstider. 

- Menighedsrådet: Der er valg d. 5/9-20 i hele Danmark. 

Orienteringsmøde 19/8-20 omkring arbejdet i 

menighedsrådet. 

- Fokus har været på lystændingsstedet 

- Sogneaftensplanlægningen for næste sæson er klar. 

- Pensionistklubben: Ligget stille pga. Corona, mange 

aflysninger. Men så var der tid til planlægning af 

kommende sæson. 

- Første arrangement er 1/8-20 og derefter kører 

programmet. 

- Økonomien er fin, ingen grund til corona hjælpepakker. 

- IKI: Det har været et anderledes forår/sommer pga. 

Corona. Der blev åbnet for udendørstræning da dette 

var muligt.  

- IKI har fået alle penge der er søgt hos DGI/DIF 

foreningspulje, så der er indkøbt mere TRX/Fitness 

udstyr og et fugtskab til badminton. 

- Borgerforeningen: Stort set lukket ned hele Corona. 

Der er så småt kommet udlejninger igen. Lejer står selv 

for at overholde corona regler. 

- Best. Møde i næste uge, der skal besluttes hvad der 

gøres fremadrettet mht. egne arrangementer, bankospil 

mv. 



- Der er foretaget mindre vedligehold, bl.a. nyt gulv i 

gangen. 

11a.: Græsarealer ved sportsplads og byfestplads på 

begge sider af Friluftsbadet. Jf. kommunen er 

sportspladsen lagt brak og vil kun blive slået 1-2 gange 

om året, hvorimod byfestpladsen slås 1 gang i ugen. 

Men det ser forfærdeligt ud på pladsen, hverken 

indgange eller kanter bliver slået.  

Vi må ikke selv stå for slåning af græs, med mindre der 

indgås en flerårig aftale mellem Borgerforening og 

kommunen om at vi selv står for det. 

Det tages med på mødet mellem Borgerforeningen og 

kommunen. 

12.:  Eventuelt. 

 


