
Kontaktrådsmøde, onsdag d. 16-02 2022, kl. 19.00 

 I forsamlingshuset.  

Dagsorden:  

Fraværende: Louise Ibsen, Thomas Fonnesbæk.  

 1.: Tilføjelse til dagsorden. Pkt. 12 er tilført. 

 2.: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

 3.: Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.  

 4.: Sekretariatet. Intet nyt. 

 5.: Regnskab v/Ivan. Indestående 30.447,79 kr. Rest reklamefilm kr.      

1.749,00. 

 6.: Orientering fra arbejdsgrupperne. Intet nyt fra julebelysning (Vinnie og 

Tina L.) og by udsmykning (Thomas).    

 7.: Vedligeholdelse. Ønske om plexiglas i 2 sider i madpakkehuset. Pris. 

4.000 kr. Godkendt.     

 8.: Ide lister og projekter. Punkt fjernes fra dagsordren fremadrettet. Til 

næste kontaktrådsmøde spørges byen borger om forslag til projekter.   

 9.: Nedsættelse af arbejdsgrupper. Projekt byfornyelse – område ved 

madpakkehuset. Opslag på Facebook og i hallen, søger forslag til området. 

Bent undersøger hvad vi må med området.  

10.: Nyt fra foreningerne.  

Kirken: Fastelavnsfest søndag d. 27. februar og fest med Tørfisk i 

oktober.  

Friluftsbadet: Generalforsamling 1. marts. Mangler folk til bestyrelsen, 

arbejdsdag d. 7. maj. Friluftsbadet åbner d. 20. maj.  

Hallen: Renovering er overstået og bestyrelsen arbejder på at få mere 

plads til inventar osv.  

IKI: Generalforsamling d. 24. februar. Deltager i kursus for fastholdelse 

af frivillige. Gymnastikopvisning d. 5 marts. Hoppe og legedag d. 26. 

marts. Bungee fitness succes og flere hold oprettes.  

Borgerforeningen: Generalforsamling afholdt, 2 nye medlemmer. 

Bankospil afholdt med 50 personer. Fællesspisning starter igen. Udlejning 

ser også pænt. Gulve slebet og lakkeret.       



 

11.: Ilskov.net. Tina undersøger pris på at få lagt Borgerforening ind under 

ilskov.net. Tina laver et udkast til hvordan vi i fremtiden finansiser 

hjemmesiden. 2xTina fremlægger film og hjemmeside til fastelavn og 

fællesspisning.  

12.: Reklamefilm – næste gang aftales hvordan film skal distribueres.  

Hjemmesiden er lanceret og mange har taget godt imod den. Flere 

foreninger har kontaktet Tina Svensson for at få lagt events op i 

kalenderen. Tina undersøger hvad det vil kostes at promovere filmen.  

13.: Eventuelt.    
 


