Referat kontaktrådsmøde mandag d. 10-02 2020.
Kl. 19.00 i Hallen.

Tilstede var: Thomas Fonnesbæk, Viggo Andersen, Ivan Andersen, Ole Nikolajsen, Vinnie Jensen og
Tina Holm Lindbæk
Referat
1.: Tilføjelse til dagsorden.
2.: Godkendelse af dagsorden. - godkendt
3.: Godkendelse af referat fra sidste møde. - godkendt
4.: Sekretariatet.
– Viggo er ny i kontaktrådet, og der kommer et nyt medlem fra Skovmyren , Viggo
opdatere medlemslisten.
5.: Regnskab v/Ivan.
– COWI er betalt
- Kontaktrådet har fået DKK 7.500 fra Ilskov Venner til byudviklingsprojektet,
inkluderet i COWI betaling
- DKK 10.928 er modtaget fra Herning kommune, årligt tilskud
- Pr. d.d står der DKK 54.267,26 på kontoen
- Vi må desværre forvente en stigning i bankgebyrer fremadrettet – Ivan forsøger at
forhandle med banken.
6.: Orientering fra arbejdsgrupperne.
- Byfornyelsesprojekt der forventes nyt møde i foråret med opfølgning fra sidst.
- Stander med børnefødsler til indfaldsvejene, projektet er på tegnebrættet.
7.: Borgerforeningen.
- De grønne områder ved madpakkehuset skal trimmes, der er uenighed med naboer
omkring hvordan buskadset skal være – Ivan er på sagen.
- Bumpet på Ildgårdsvej ved cykelstien er korrekt udformet mv. jf. §40, blev det
meddelt fra Herning Kommune på et møde med borgerforeningen d. 12/12-2019. Vi
er ikke enige
- Ilskov.net, arkivet er blevet fjernet så man kun kan se en måned, dette er ikke
hensigtsmæssigt. Det er igen oppe og vende hvad der skal ske med siden. Det
vedtages at vi tager et møde med en uvildig ”ekspert”.
8.: Vedligeholdelse.
- Ny person på flaghejsningsopgaven, Viggo/Ivan kontakter en mulig kandidat.
9.: Ide lister og projekter.
- Projektlisten opdateres af Ole N med nye ansvarlige.
1o.: Nedsættelse af arbejdsgrupper.
- Byggegrundene på Lærkeskovvej: Ole N, Ivan og Tina S undersøger promovering af
byggegrunde, hvis det uheldige skulle ske de ikke alle bliver solgt i 2020. Første møde
bliver onsdag d. 19/2-2020.

11.: Nyt fra foreningerne.
- FDF:
- Julestuen var en succes igen i år
- Generalforsamling d. 27/2-2020. Fællesspisning som tidligere.
-

IKI:





Hoppe lege dag gik godt ca. 140 betalende + forældre
Gymnastikopvisning d. 29/2-2020
Generalforsamling 24/2-2020
Besøg af børneteater i november 2020

-

Friluftsbadet
 Generalforsamling 9/3-2020
 Er så småt ved at forberede den kommende sæson
 Igen i år bliver det en blanding af betalt og frivilligt personale

-

Pensionistklubben
 Rekord deltagelse til julefrokosten 68 personer
 50års jubilæum gik rigtig godt. 86 besøgende og fantastisk og rigelig mad fra
Henriks Landkøkken. Samt rigtig god underholdning
 Generalforsamling torsdag 20/2-2020
 Medlemsfremgang igen

-

Borgerforeningen
 Medlemsfald, der skal findes en bedre måde at hverve medlemmer.
 Fællesspisning og bankospil er begge godt besøgt. Banko er der en del udefra,
det er rigtig godt.
 Har været på inspirationstur til Sdr. Bork og set et rigtig stort og flot
forsamlingshus. Hjemvendt med nye ideer.
 Generalforsamlingen blev afholdt d. 6/2-2020. To nye medlemmer blev valgt
ind.
 Der er kommet nyt lydanlæg i forsamlingshuset.

12.: Eventuelt.

Næste møde er d. 6. maj 2020 kl. 19.00 i FDF Hytten.

