Referat fra Kontaktrådsmøde d. 7. november 2017
Afbud: Kim Hyldgaard - Skolebestyrelsen, Repræsentant – Gymnastikforeningen, Thomas Fonnesbæk – FDF
1. Dagsorden
A. Tilføjelse til dagsorden
- Ingen tilføjelser
B. Godkendelse af dagsorden


Godkendt

C. Godkendelse af referat fra sidste møde


Godkendt

2 Sekretariatet
Økonomi v/Ivan


35711 kr. på bankkontoen pr. 7. november 2017

- Der er brugt 2750 kr. til maling samt 119 kr. til magneter til infotavle ved det nye
madpakkehus


Kimie køber USB-stik, som alle dokumenter fra Kontaktrådet ligges på

3. Orientering fra arbejdsgrupperne
A. Nyt fra landsbykontaktudvalget v/Bent og Ivan


Herning Kommune arbejder på en energistrategi, hvor der er nogle landsbyer som er udvalgt til at
deltage i nogle undersøgelser – Landsbyerne som er valgt er de byer hvor der er mange husstande
der stadigvæk har oliefyr.



Landsbypedel – Der er fortsat lidt usikkerhed omkring hvad det bliver til med en landsbypedel. Bent
og Ivan regner med at blive mere afklaret på næste møde med Herning Kommune

B. Bunden under flagstænger v/Bent og Ivan


Mandag den 13. november 2017 går de i gang med bunden under flagstængerne. Det skal være
færdigt inden den 1. december 2017 ellers er der ingen refundering af penge.

C. Skater område til byens unge v/Martin


Der er ikke så meget nyt – vi afventer Ikast-Brande Kommune.

4. Borgerforeningen
A. Orientering om kunst


Ivan, Bent og Ole har arbejdet på at få kunst til byen, og der er indsendt ansøgning om 60.000 kr. til
landsbypuljen ved Herning Kommune – de afventer fortsat svar på dette.

5. Idelister – projekter


Ilskov Friluftbad, Ilskov Kultur- og Idrætsliv og Ilskov’s venner arbejder på at få udarbejdet et
teenagehjørne i friluftsbadet



Hundeskoven – hvad er status på dette??



Der ligger mange HUNDELORT rundt omkring i byen, især langs cykelstien. Kontaktrådet drøftede
hvilke tiltag der kunne iværksættes så folk begyndte at samle sin hunds efterladen skaber op – Bent
undersøger muligheden for at få poser sat op – dette punkt drøftes igen på næstkommende møde.



Andre ideer? Foreningerne mv. går tilbage i sit bagland for at drøfte ideer – drøftes på næste møde

6. Nedsættelse af arbejdsgrupper


Drøftes på næste kontaktrådsmøde

7. Nyt fra Borgerforeningen


Åbning af madpakkehuset – der var omkring 50 – 55 personer



Forsamlingshuset har haft fødselsdag – fået en pengegave til kunst fra foreningerne



93 til bankospil den 6. november 2017



Udsolgt til mortensaften



Fredag den 19. januar 2018 er der familieaften i forsamlingshuset

8. Vedligeholdelse af opgaver som er udført af arbejdsgrupper under kontaktrådet


Punktet er udskudt til foråret 2018

9. Evt. - Herunder nyt fra foreningerne
Friluftsbadet:


Friluftsbadet havde stor succes med deres jubilæum



Der har været indbrud i friluftsbadet hvor der er stjålet havetraktor, brudt døre op mv.



Modtaget 4000 kr. fra kommunen pga. deres aktivferie

Menighedsrådet:


Stemningsfuldt Allehelgens søndag 5. november 2017



Syng dansk dag både formiddag og aften var en succes

Ilskov Kultur- og Idrætsliv:


Vedtægterne er godkendt ved Herning Kommune



Det forventes at IF og GF lægges sammen pr. 1. januar 2018



Der vil fremadrettet blive arbejdet i forskellige udvalg såsom aktivitetsudvalg, økonomiudvalg,
hovedudvalg, markedsføringsudvalg mv.



Stadigvæk stor tilslutning til holdene

Pensionistklubben:


5 arrangementer som har været godt besøgt
o

Kongenshus mindepark

o

Besøg hos Linds A/S

o

Lene Hessellund fra Sunds som har fortalt om dagligdagen på Herning Krisecenter

o

Helge Sander

o

I Inkaernes fodspor

Halbestyrelsen:


Ninna Jakobsen har sagt sin stilling op som centerleder og fratrådte den 25. september 2017



Magnus Andreasen er tiltrådt i stillingen i stedet for Ninna – dog kun med 10 timer ugentligt.
Rengøringsopgaven varetages af en ekstern leverandør



Ilskov Hallen kunne foresat godt bruge en teknisk servicemedarbejder til at varetage mindre
vedligeholdelses opgaver samt vedligeholdelse af udendørs arealer



Kimie Thaagaard og Jan Handler Schmidt er trådt ud af Halbestyrelsen



Halbestyrelsen har indsendt vedtægtsændring til Herning Kommune – de afventer svar på dette

Børneliv:


Nyvalg til bestyrelsen den 16. november



Sygdom i ledelsen



Pr. 1. januar 2018 er der bevilliget 2 ekstra pladser i vuggestuen



Der arbejdes på at lave en arbejdsdag

Næste kontaktrådsmøde er 30. januar 2018, kl. 19.00 på Ilskov Skole

