
Kontaktrådsmøde, mandag d. 23-08 2021, kl. 19.00 

i forsamlingshuset. 

 
Dagsorden: 

 

Fraværende: Louise Baastrup, Anne Lise Mikkelsen. 

 

1.: Tilføjelse til dagsorden.  

• Godkendt. 

2.: Godkendelse af dagsorden. 

• Godkendt. 

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Godkendt. 

4.: Sekretariatet. 

• Intet nyt. 

5.: Regnskab v/Ivan. 

• Bankebeholdning: 46.210,97 kr. efter købt af nye by flag. 

• Reserveret 25.000 kr. reklamefilm for Ilskov. 

6.: Orientering fra arbejdsgruppen. 

• Udkast til reklamefilm er fremvist og mangler de sidste rettelser. 

Filmen er godkendt af kontaktrådet. 

I forhold nuværende udkast holder vi os inden for budgettet. 

7.: Vedligeholdelse. 

• Udskiftning af træ ved bålsted ved petanque banen. 

8: Ide lister og projekter. 

• Intet nyt. 

9.: Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

• Storke gruppe nedlagt. Dekoration til indfaldsveje, Thomas går videre med 

projektet.  

10.: Nyt fra foreningerne. 

• Borgerforening: generalforsamling afholdt og ny bestyrelse fundet. Til næste 

generalforsamling vil de forsøge at finde nye yngre kræfter til bestyrelsen. 

Forslag modtages. Vand i kælder ved de sidste par skybrud, undersøger 

mulighed for at undgå det fremadrettet. 

Banko og fællesspisning starter op igen. 

• IKI: Sæson start i uge 35. Opstartsmøde for træner i sidste uge. Mangler en 

yoga og TRX træner så forslag modtages. Generalforsamling afhold. 

• Friluftsbadet: Lukker ned for sæsonen d. 5. september. Har ansat en daglig 

leder i denne sæson. Mangler legeplads og regner med at den kom op næste år.   

• Hallen: Renovering af badeværelser og omklædningsrum næsten færdig.  



Arbejder på juletræsfest.  

• FDF: Fin forårssæson, væbner mesterskab i kr. himmelfart ferien med 3 hold. 

Afholdt over 2 dage i Silkeborg.  

Sommerlejer i Myreturen og stor set alle medlemmer var med. Sankt hans 

afhold og gik rigtig godt og rigtig stor deltagelse. Opstart i torsdag og håber på 

der kommer flere i de små årgange. Der er kommet flere nye leder og hjælpe 

leder men der skal findes flere nye leder og hjælper leder.  

11.: Ilskov.net. 

• Ilskov.net skal opdateres og renoveres. 

12.: Eventuelt. 

• Inklusion – to sproget borger. Der skal gøres mere for at række ud på flere 

sprog?  

 

 

 

 


