
Kontaktrådsmøde tirsdag d. 18-08 2020, 
kl.19.00 I forsamlingshuset. 
Fraværende:  Solvejg Oldenborg, Tina Lindbæk og Thomas Fonnesbæk stedfortræder 

Flemming Lauridsen.  

Dagsorden. 
  1.:  Tilføjelse til dagsorden.  

Ok 

  2.:  Godkendelse af dagsorden.  

Ok 

  3.:  Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Ok 

  4.:  Sekretariatet. 

Samarbejde med Simmelkær, men har intet hørt fra Simmelkær borgerforening. Drift kommer på 

besøg d. 3. september kl. 11. ser på grønne arealer. 

  5.:  Regnskab v/ Ivan. 

Pt. står der på kontoen kr. 50.841,36 

  6.:  Orientering fra arbejdsgrupperne. 

Bump på Skråphusvej, arbejdes på at få sænket farten på vejen. 

Projekt promovering af Ilskov: Forespørgsel til boligselskaber omkring bygge lejeboliger på 

Lærkeskovvej. Fællesbo er interesseret i projektet. Kommunen har modtaget vores ønske omkring 

flere almene boliger i Ilskov.  

Projekt reklame video er sat i gang og Komo er hyret til at lave den. Har filmet i friluftshuset. 

Storke projekt: Thomas F. undersøger sagen. 

Projekt Ilskov fremtid: 

Kimie og Tina laver et opslag på Facebook med visionskataloget.  

  7.:  Vedligeholdelse. 

Der bliver malet i september flere steder. 

Det er ikke et krav at der skal være brænde ved shelterne. FDF laver savbuk og sav til at man selv 

kan kløve og save sit brænde.  



  8.:  Idelister og projekter. 

Ingen tilføjelser. 

  9.:  Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Ingen nye tiltag da vi afventer lidt hvad det 

 10.: Nyt fra foreningerne. 

FDF: 

 Starter på torsdag og har 85 medlemmer. En af Danmarks største kredse. Går i gang med 

byggeprojekt og opfører en værkstedsbygning. Med tiden skal der være træterrasse mellem de 2 

bygninger. 

Kirken: 

Valg til menighedsråd 15. september. Er kommet under 1000 borger og det betyder at der kun skal 

være 5 i stedet for 6 medlemmer af menighedsrådet. 2 medlemmer ønsker ikke genvalg. 

Udfordret på reglerne vedr. Covid19 og gudstjenester til f.eks. jul. Ser på andre muligheder for 

afholdelse af gudstjenester.  

Friluftsbadet: 

Har haft et par gode uger og har en enkel dag solgt 200 menuer i kiosken. Stor succes og ros til 

bestyrelsen for det kæmpe arbejde med at blive klar til åbning på så kort tid. 

Hallen: 

Hal gulvet er blevet slebet og lakeret. Ny optegning af baner. 

Renovering af badeværelser udskudt til 2021. 

Pensionist klubben: 

Jubilæums fest med helstegt pattegris. 

Petanque er startet op igen. 

Senior aften i friluftsbadet for 4 år i træk afholdt. 

Borgerforeningen: 

Aflyst bankospil og fællesspisning i 2020. Pantebrev til Herning Kommune eftergivet på 110.000 kr. 

Renovering af gulv i gang og afblændet dør i mellemgang. Trods Corvid19 er huset lejet godt ud. 

 11.: Fremtiden for ilskov.net. 

Snakke omkring hvad fremtiden er for Ilskov.net. 

 12.: Eventuelt. 



Intet til eventuelt. 

 

 


