Referat fra kontaktrådsmøde onsdag 3. maj 2017
Kl. 19 I FDF Hytten
Afbud: Conny (Gymnastikforening), Annette Kold (Skovmyrens bestyrelse)
1. DAGSORDEN
A: Tilføjelse til Dagsorden.
- Punkt 7: Hundeskoven
B: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt af repræsentantskabet
C: Godkendelse af Referat fra sidste møde
Godkendt af repræsentantskabet
2: SEKRETARIATET
A: Økonomi v/Ivan
- På kontaktrådets konto står der d.d. 43720 kr.
- Forespørgsel på køb af gavekort til XL- Sunds som tak for hjælpen med vedligehold af
hjemmeside – Godkendt af repræsentantskabet
- Forespørgsel på indkøb af flagsnor til 300 kr. – godkendt af repræsentantskabet
Når alt er betalt i den kommende tid (Udgifterne fremgår af øvrige punkter i dette referat),
forventes der at være ca. 10.000 kr. tilbage på kontoen.
3: ORIENTERING FRA ARBEJDSGRUPPERNE
A: Nyt fra landsbykontaktrådet v/Ivan – Bent
- Generelt for lidt mobildækning – der er lavet måleudstyr for at kunne afdække
mobildækningen. Dog har bygninger og andet også stor indflydelse på signalet, ligesom
dækningen også afhænger af mobiltelefonen
- Landsby pedel – Herning Kommune har ingen midler til en landsby pedel, såfremt Ilskov vil
have en landsby pedel skal der findes folk til at overtage noget af kommunen arbejde.
- Herning Kommune har 1560 grønne områder hvilket svarer til ca. 667,4 hektar og der er
budgetteret med 10,8 millioner til at vedligeholde Herning Kommunes grønne områder.
B: Bunden under flagstænger v/Ivan – Bent

- Der er modtaget et tilbud fra Jens Erik på 12.975 kr. Der er søgt om midler til finansiering af dette
projekt, og vi er blevet bevilliget 7.087 kr. Der er anmodet om at de resterende 5.888 kr. tages fra
kontaktrådets kasse, hvilket repræsentantskabet godkendte.
C: Afslutning projekt Shelters (vedligeholdelse)
- Shelters skal behandles med en speciel olie, og gerne inden efteråret
- Beløbet for olien er ca. 5.000 kr. hvilket inkluderer udover de tre shelters, vedligehold af
petanquehuset samt borde og bænke rundt i byen
- (Herning Kommune bevilliger årligt ca. 11.000 kr. til vedligehold af diverse)
- Herning Kommune er ved at klargøre skiltene til de tre shelters
- De tre shelters skal bookes online – linket kan findes på Ilskov.net
4: IDELISTEN – PROJEKTER
- Skater område til byens unge evt. ved multibanen eller ved svømmebadet – Martin Andreasen
undersøger nærmere
5: Nedsættelse af Arbejdsgrupper
6: NYT FRA BORGERFORENINGEN
A: Konebanen:
- Madpakkehuset / Bålhytte
 Arbejdsgruppen har fået bevilliget 104.000 kr.
 Arbejdsgruppen har anmodet 10.000 kr. til dækning af diverse små udgifter, hvilket
repræsentantskabet godkendte.
 Huset bliver sat op i uge 26, toiletbygningen kommer i juli og sættes op af frivillige
 Vandtilslutningen på ca. 25.000 kr. betales af Herning Vand
 Intet nyt ift. samarbejdet med Viborg Kommune omkring konebanen
Arbejdsgruppen forventer at afholde et ”rejsegilde” i forbindelse med opførelsen af madpakkehuset
/ bålhytten

7: Tilføjelse til dagsorden – Hundeskoven
- Der er tilsidesat en pulje på 10.000 kr. til projekt vedr. hundeskoven. Arbejdsgruppen til
hundeskoven har anmodet om penge fra puljen som skal bruges til pølser, sodavand mv. i
forbindelse med afholdes af åben skov dag. Kontaktrådets repræsentantskab ønsker at vide
mere omkring tankerne om en åben skov dag inden der bevilliges penge fra puljen.
- Den nye skovejer vil have en kontaktperson som kan holde øje med skoven, og om hundene
er i snor når de ikke befinder sig i hundeskoven. Hvis ikke der bliver fundet en kontaktperson
vil der ikke blive lavet en hundeskov. – Kontaktrådet har svært ved at se, hvem der vil påtage

sig sådan en opgave. Hvis kontaktrådet skal kunne forholde sig til kontaktpersonsopgaven så
er der brug for at få sat rammerne for opgaven, forventningerne til kontaktpersonen mv.
8: VALG TIL SEKRETARIATET
- På valg : Kimie og Martin
 Begge er blevet genvalgt
9: NYE MØDEDATOER
10. august 2017 i Kirkely
1. november 2017 i Forsamlingshuset
30. januar 2018 på Ilskov skole
7. maj 2018 i FDF Hytten

10: EVENTUEL.
Herunder nyt fra foreningerne:
Borgerforeningen:
- Generalforsamling – kommet to nye bestyrelsesmedlemmer
- Afsluttet arrangementer – sidste arrangement inden sommerferien er børnearrangement d.
5. maj 2017hvor der er tilmeldt 101 personer.
- Forsamlingshuset har investeret i en ny ovn
- Pt. arbejdes der på at få sponsorgevinsterne hjem til banko
Pensionistklubben:
- Pensionistklubben har afholdt generalforsamling
- Pensionistklubben har besøgt Røde kors genbrug i Herning samt Røde Kors i Tjørring som
udlejer udklædningstøj, festtøj mv.
- Der har været afholdt foredrag
- Besøgt Grønhøj kro
- Afholdt forårsfest
Friluftsbadet:
- Friluftsbadet har afholdt den årlige generalforsamling og i den forbindelse er der trådt tre
nye medlemmer ind i bestyrelsen, såfremt du ønsker at se hvem der sidder i bestyrelsen kan
disse oplysninger findes på friluftsbadets hjemmeside.
- Der blev afholdt en arbejdsdag lørdag den 28. april, hvor der mødte 70 – 80 frivillige op for
at give en hånd med så friluftsbadet kunne blive klar til sæsonopstart den 25. maj 2017
- Herning Kommunes har bevilliget 100.000 kr. til vedligeholdelse og indkøb
- Derudover vil drift tilskuddet fra Herning Kommune være det samme som i 2016 dvs.
169.000 kr.

Ilskov Hallen:
- Ilskov Hallen har investeret i et nyt og fleksibel låsesystem – dog har der været en del
opstarts vanskeligheder
- Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning ift. kiosken i den kommende sæson, da der ikke
er nok omsætning til at de frivillige hjælpere som har lagt tid i det i indeværende sæson
ønsker at fortsætte i kommende sæson. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, så
kiosken er åben når der er børnehold samt til stævner og andre arrangementer i
weekenderne
- Centerlederen har søgt fondsmidler til nye borde og stole til Ilskov Hallens kantine, og har
igennem fondsmidler fået bevilliget 47.000 kr.
Ilskov Kultur- og Idrætsliv (Ilskov Idrætsforening og Ilskov Gymnastikforening):
- Indtil videre er der 64 medlemmer som har valgt at benytte sig af måneds abonnementet –
nulpunktet er 70 abonnementer
- Der er aktivitet for seniorer mandag, onsdag og fredag
- Flere fra bestyrelserne + centerleder har sat nogle timer indimellem for at hjælpe folk i gang
med bookingsystemet på hjemmesiden
- Der arbejdes fortsat på en sammenlægning af IF og GF, bestyrelserne afventer Herning
Kommunes godkendelse af vedtægterne
- Sideløbende med processen om sammenlægning er der nedsat forskellige arbejdsgrupper
som består af bestyrelsesmedlemmer fra IF, GF og Ilskov Hallen. Eksempel på udvalg er PRudvalg, Aktivitetsudvalg, økonomiudvalg mv.
- Der vil i forbindelse med at friluftsbadet åbner blive oprettet svømmeundervisning for børn,
voksne og seniorer. Underviserne til svømmeundervisning for børnene er uddannet
livredder, og der vil være frivillige livredder tilstede ved seniorerne
- Den 20. maj 2017 – afholdes der et møde i samarbejde med DGI hvor der tales visioner, mål
mv.
Skolebestyrelsen:
- Skolebestyrelsen for mødes en gang om måned hvor der skiftes mellem at være i Ilskov og
Sunds
- Samarbejdet fungerer mellem bestyrelserne
- Sunds- Ilskov skole er ramt på økonomien ift. den nye tildelingsmodel
- Der kommer nye lærer repræsentanter ind i bestyrelsen der vil være en fra Ilskov og en fra
Sunds
- Sunds Ilskov er placeret som den 10 bedste blandt landets folkeskoler
Meningshedsrådet:
- Kommende arrangementer:
 Søndag den 7. maj 2017 kl. 10.30 – Gudstjeneste med minikonfirmanderne












-

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19 i Grove Kirke – arrangement i fællesskab med Sunds,
Grove og Simmelkær i anledning af reformations-jubilæet. Anders og Henriette Hald
holder en aften med reformationens musik og Luthers samler. Der vil være Luther
lagkage bagefter 
Søndag den 4. juni 2017 kl. 09.30 på byfestpladsen – Byfest/pinse-gudstjeneste.
Efterfølgende kaffe og rundstykker
Mandag den 5. juni 2017 kl. 10.30 – Fælles 2. pinsedags-gudstjeneste på Ørre Hede
ved Blicherstenen og Helenes Hus. Gudstjenesten er et fælles arrangement for hele
fællespastoratet (Sunds, Haderup, Feldborg, Grove, Simmelkær og Ilskov) og
personale medvirker fra de forskellige sogne
Torsdag den 31. august 2017 kl. 17.30 ved friluftsbadet – I samarbejder med FDF
inviterer Ilskov menighedsråd til et friluftsbadsarrangement. Vi mødes og tager en
svømmetur, hygger os med grillede pølser og slutter aftenen af med en gudstjeneste
kl. 19.00
Onsdag den 13. september 2017 kl. 19 – Luther-gudstjeneste i Ilskov Kirke. I
anledning af reformationsjubilæet holder vi en rigtig Luther-gudstjeneste med
Luther-samler og Luthers egne ord
Søndag den 24. september 2017 kl. 16 – Høstgudtjeneste i Ilskov Kirke med
efterfølgende høst-måltid

Det offentlige toilet i kapelbygningen er blevet renoveret

Ilskov FDF:
- Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med forældreaften, hvor omkring 35
personer deltog
- Der er god stemning om torsdagen til FDF, både børnene og FDF-lederne stortrives
- Familielejren var en succes for både store og små
- Skt. Hans den 23. juni 2017 – nærmere information omkring dette kommer senere
- FDF’erne har mange aktiviteter i gang for medlemmerne
- Der er indkøbt nye lofter til FDF-hytten som sættes op snarest muligt

