
Kontaktrådsmøde onsdag d. 04-11 2020, kl.19.00 i forsamlingshuset. 

 

Dagsorden.: 

Fraværende: Solveig Oldenborg,  

 

  1.:  Tilføjelse til dagsorden. 

  Ok 

  2.:  Godkendelse af dagsorden. 

  Ok 

  3.:  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

  Ok 

  4.:  Sekretariatet. 

  Har søgt 2 fonde til finansieringen af projekt video om Ilskov.   

  5.:  Regnskab v/Ivan. 

 Opgørelse pr. dags dato. 48.559,36 kr.  

  6.:  Orientering fra arbejdsgrupperne. 

Thomas – projekt markering af antal børnefødsler. Arbejder videre med    

livets træ (kartoffelplante) og storke. 

Tina, Ivan – Video produktionen fortsætter til næste forår. Forslag 

omkring oprettelse af facebookside, hjemmeside som knyttes sammen 

med videoen. Hertil har vi snakket med Komo omkring tilkøb af 

marketingsydelse.  

 7.:  Vedligeholdelse. 

Intet nyt og Ivan fortsætter hans arbejde som han plejer. 



  8.:  Idelister og projekter. 

Udsætter til de andre projekter er færdig. 

  9.:  Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Udsætter til de andre projekter er færdig. 

 10.:  Nyt fra foreningerne. 

Skovmyren: Bestyrelsen er i gang med fordeling af provenuet fra salget af 

Præstegårdsvej. Børneliv er blevet opnormeret til 36 vuggestuepladser.  

Hallen: Nyt gulv i lille hal sættes i gang i 2020 og renovering af baderum 

flyttes til næste år. 

IKI: 70 stk. motionskort, fitness kører rigtig godt. Hold træning kører godt 

på trods af Corona. Floorball lukket. Badminton er flyttet rundt for at 

holde 10 personernes restriktionerne.  

FDF: Samme antal tilgang af børn som sidste år. Nye leder er kommer til. 

Alle arrangementer er aflyst. Kredslederen er stoppet og der er oprettet 

en ny kredsledelse.  

Friluftsbadet: Er i gang med at søge fonde for at komme videre med deres 

projekt. Til næste generalforsamling søges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Kirke: Godt valg til kirkerådet og mange opstiller. Udfordret på afholdelse 

af gudstjenester og begravelser. Leje hallen til afholdelse af 

julegudstjeneste. 

Borgerforeningen: Aflyser alle argumenter.  

Fælles: Borgerforeningen, IKI, hallen vil gerne give penge til julepose til 

børne i Ilskov. Enighed om at det er en fælles hilsen fra Ilskov foreningsliv.  

Thomas og Winnie snakker med FDF og friluftbadet omkring penge til 

juleposen. Tina L. kontakter pensionist klubben. 

    



11.:  Ilskov net. 

IKI hjemmeside kan godt trække hvis Ilskov.net skal ligges over på den. 

Forslag at IKI samler alt idræts relateret på deres hjemmeside. IKI, hallen, 

friluftsbadet osv. 

FDF, Kirken og borgerforening har hver deres. 

Der bliver linket fra de hjemmesider til den nye hjemmeside. 

Ilskov.net lukkes når anden løsning er fundet. 

 

12.:  Eventuelt. 

Intet til eventuelt. 

 

 

 


