
Referat - Kontaktrådsmøde mandag 16. Maj 2022 

Fraværende: ingen 

 

1: Tilføjelse til Dagsorden? Nej 

2: Godkendelse af Dagsorden? Ja 

3: Godkendelse af referat fra sidste Møde? Ja 

4: Valg til Sekretariatet:På valg er Tina Svensson og Tina 
Lindbæk. Genvalgt. 

5: Regnskab v/Ivan                                                                                                             

Kr. 26.261,21 borgerforeningen har betalt vandhane og vinduer til 
madpakkehuset. Reservere fortsat 4.000 kr. til yderlig 2 vinduer. Vi 
har modtaget 38.000 kr. fra kommunen til markedsføring af Ilskov 
Film.  

6: Ilskov Filmen hvad gør vi videre med den?                                 
Se punkt 6. Tina S og Tina L. finder ud af det videre forløb.      

7: Julebelysning?                                                               
Den er ved at være slidt op hvad gør vi ??? Bent og Bent 
undersøger priser på brugt julepynt. 

8: Bypedel ???? Positivt modtaget og tager med i 
betragtning til ved ansættelse.  

 

9: Hvad kan vi bruge det grønne område til ????  

Tina sender et pdf fil vedr. pump track som skal bruges til Herning 
kommune og godkendelse.  

10 Forslag til næste møder:                                                     
Onsdag d. 17. August 2022                                                            
Tirsdag d. 1. November 2022                                                                 
Onsdag d. 1. Februar 2023                                                                               
Tirsdag d. 2. Maj  2023  

11 Bordet rundt: 



Borgerforeningen: Lys på parkeringspladsen og evt. sensor på. 
Pålagt sortering af madaffald.  

Pensionistklubben: Er i gang med at finde rytmen efter ny ledelse. 

FDF: Fået 20.000 kr. til Landslejre 2022. 60 stk. på familielejre på 
Venø. 40 tilmeldte til for lejre til Landslejre 2022. 6o års jubilæum 
fejret med både nuværende og forhenværende medlemmer der 
kom på besøg. Er ved at stable Alhede march på banen og mulige 
datoer kan være d. 2-4 september eller d. 23-25 september.  

Friluftsbadet: Åbner d. 20. maj med mad og musik. Bestyrelsen er 
færdig med frivilligheds kursus og fået gode redskaber. Bassinet er 
blevet malet. Frivillige til kælderen er næste fuldendt. Morgen 
svømning starter igen.  

Menighedsrådet: Ny præst som er vikar for Anne de næste 8 mdr. 
D. 6. oktober 2022 tidligere biskop Henning Toft Bro og Tørfisk i 
Ilskov hallen.  

IKI: Hoppe og legedag i april og god tilslutning. Sæson er ved at 
være slut for hold idræt. Har også været på frivilligheds kursus 
hvilket også var givende for IKI. Yoga er kommet igen med ny 
instruktør. Gør klar til ny sæson.  

Hallen: Ny skilt og lys på facaden. Arbejder på udvidelse af plads til 
inventar.  

Børneliv: Arbejdsdag vel overstået med flere tilmeldte. Arbejder på 
bedre belysning af arealerne.    

12 Eventuel:  

Forslags box på hjemmesiden – forskønnelse fond der kan søges 
penge fra.  

Der arbejder på at få referater på hjemmesiden.  

Skraldespand ved shelter, hvem skal tømme den? Thomas spørger 
Tove.  
 


