Referat fra Kontaktrådsmøde 30. januar 2018
AFBUD: Annette Kold - Skovmyren
1.DAGSORDEN
A. Tilføjelse til dagsorden
Ingen tilføjelser
B. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
C. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2.SEKRETARIATET
A. Økonomi v/ Ivan
Siden sidste kontraktrådsmøde er bundene til flagstængerne blevet lavet. Det kostede 7000 kr.
På kontoen står der den 30. januar 2018, 28486,85 kr.
3.ORIENTERING FRA ARBEJDSGRUPPERNE
A. Nyt fra landsbykontaktudvalget v/Ivan og Bent
- Der var søgt et sponsorat fra landbysudvalget, og vi fik 4000 kr. mindre en hvad der var søgt om.
- Der er bevilliget 1.000.000 kr. til tele master i Herning Kommune og den første bliver sat op i Vind,
Det er ikke noget som bliver aktuelt i Ilskov.
- Der er fortsat fokus på kunst, og Anders Madsen som har med dette at gøre har bl.a. kigget på det
ved Skovsnogen
- Der er bevilliget en trailer, indholdet i trailerne har Herning Kommune endnu ikke besluttet hvad
skal være, men de regner med at kunne præsentere nogle forslag på næste møde.
B. Bunden under Flagstænger v/Ivan og Bent
Det er færdiggjort og det er godkendt af kommunen. Halvdelen af udgifterne er dækket af penge
der søgt ved fonde.
C. Skater område til byens unge v/Martin
Der er fundet nogle skatermoduler som koster fra 700 – 8000 kr. IKI påtænker at ansøge Ilskovs
venner omkring tilkøb af en eller flere moduler

D. Indkøb af trimmer til vedligeholdelse af kant omkring flagstænger og kilometersten på
konebanen
v/Ivan
Der ønskes en græstrimmer til 2000 kr. med tilbehør osv. Ivan vil gerne stå for at trimme rundt
omkring den næste års tid. – Det er godkendt
E. Indkøb af nye Ilskov flag v/Bent
v. 8 stk. 520 kr. + moms pr. stk. – Vi kører videre med dem vi har. Inden næste møde vil Bent tage
fat i den tidligere arbejdsgruppe omkring logo til byflaget, da vi overvejer at lave en ny konkurrence
med nyt logo til byflag.
F. Kunst ved Konebanen v/ Ivan og Bent
Der skal bruges 120 – 130.000 kr. og der er indtil videre samlet 71.000 kr. skulpturen m. sokkel og
anlæg er 1.90 cm og når alt er betalt koster det 120 – 130.000 kr.
Tidsplanen er i år, da de 71.000 kr. kun gælder i 2018.
4. IDELISTER –PROJEKTER
Kontaktrådet foreslår at projektet omkring hundeskoven lukkes ned. Kontaktrådet er ikke afvisende
overfor at give et tilskud fx øl og sodavand til åben skovdag, men vi har brug for en plan for dagen.
Har arbejdsgruppen omkring åben skovdag overvejet at invitere Ilskovs borgere en tur i skoven hvor
man selv medbringer madpakke og så bidrager Kontaktrådet med en øl eller sodavand.
Kontaktrådet forslår at de resterende midler som var sat af til projektet omkring hundeskoven
overføres til andre projekter
Forslag vedr. hundeskov ved friluftsbadet tænker Kontaktrådet ikke kan blive aktuelt, da det er
kommunalejet og det ikke findes relevant med hundeindhegning.
Kontaktrådet har drøftet hvad boldbanerne evt. kunne bruges til, og et forslag kunne være
Krolfbane – Der kan evt. indhentes inspiration i Aulum som har fået etableret en Krolfbane.
Der er bevilliget stativ med hundeposer til at stille ved Madpakkehuset – Kimie finder skilt med
tekst, som forhåbentlig kan være med til at hundeejerne i Ilskov får samlet op efter deres hund.
IKI (Ilskov Kultur og Idrætsliv) har ansøgt om 5000 kr. til en terrasse ved Friluftsbadet, som både kan
bruges af løbeklubben, men også af Friluftsbadet bruger. Kontaktrådet har godkendt ansøgningen.

6. NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPER
7. EVT. HER UNDER NYT FRA FORENINGER
- Skovmyren – Ny bestyrelse konsti…. Kamp om formandsposten… Personale brugt en del tid på
efteruddannelse…

- IKI (Ilskov Kultur og Idrætsliv) pr. 1. januar 2018 er IF og GF lagt sammen til IKI. NY
organisationsstruktur i IKI – Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer Hanne, Louise, Tina, Martin,
Rikke.
Generalforsamling 19. februar 2018
- Pensionistklubben har afholdt fire arrangementer, Simmelkærs hyggeklub, julefrokost,
beredskabsstyrelse snakket om deres katastrofeudsendelser.
Der er ca. 50 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen kommer til arrangementerne, det koster 100 kr. om
året.
- Friluftsbadet åbner den 19. maj 2018. Der afholdes arbejdsdag den 14. april 2018, hvor
friluftsbadet skal gøres klar til den nye sæson + uddeling af flyvers og salg af årskort. Der var 1000
flere besøgende i 2017 sammenlignet med 2016.
Friluftsbadet afholder generalforsamling den 5. marts 2018.
- Menighedsrådet – der er kommet nyt tag på Kirkely ellers er der ikke så meget nyt fra
Menighedsrådet.
- Skolebestyrelse – Der er valg til skolebestyrelsen i andet kvartal – Torben Poulsen og Kim
Hyldgaard træder ud af skolebestyrelsen. Pt. er fordelingen i skolebestyrelsen således at der er 3
repræsentanter fra Ilskov og 3 repræsentanter fra Sunds + 1 repræsentant fra Gl. Sunds. Det er
vigtigt at få 2 nye Ilskov folk ind.
- FDF – Det går fortsat godt for FDF. Der er pt. 67 børnemedlemmer + 10 voksenmedlemmer.
Julestuen var igen en succes. Der er planlagt aktiviteter på følgende dage, 9-13 maj, 15 – 17 juni,
Sankt Hans.
Generalforsamling (forældre/søskende aften) 1. marts 2018.
Der mangler bestyrelsesmedlemmer, da der kun må være 2 FDF-ledere repræsenteret i
bestyrelsen.
- Ilskov Hallen – Har fået godkendt vedtægtsændringen i Herning Kommunes Kultur- og fritidsudvalg
+ vedtægtsændringerne er gennemgået af jurister ansat i Herning Kommune.
Vedtægtsændringerne tages med til repræsentantskabsmøde den 21. februar 2018.

- Forsamlingshuset / Borgerforening – Børne og familie aften den 19. januar 2018 ca. 55 personer
inkl. bestyrelsesmedlemmer – der var ikke så stor tilslutning, men det var stadigvæk en succes.
Generalforsamling 8. februar 2018.
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