
Vesterhede Koordinations Råd 
 

Referat 
VKR-møde onsdag d. 05. oktober 2016. 

 

Næste møde onsdag d. 07. december 2016 kl. 19:00 – 21:00  
 
 
Til stede: 
 
VKR  - AH - Arne Hendrichsen (formand og referent) 
BLDR  - OI . Ove Iversen  
Bobklubben - BM - Betty Merrild 
Menighedsrådet - JJ - Jørgen Johansen 
Borgerforeningen - LK - Leon Kragh 
Støtteforeningen - HH – Helene Harritz 
Idrætsforeningen - SJ – Susanne Jensen 
Jagtforeningen - JH - Jens Højrup 
Krocketklubben og - OI - Ove Iversen 
Veteranbilklubben 
 
Fraværende: 
Hallen  - PJ – Poul Jensen 
BLDR  - HM - Henning Madsen 
 
JJ havde følgeskab af en teologistuderende praktikant, Simon, som skulle 
overvære en af landsognspræstens opgaver, nemlig at deltage i det lokale 
foreningsliv. 
 
Gennemgang af referat fra sidste møde: 
 AH informerede om, at den ny kirketjener i Vesterhede ikke kommer 
fra Varde, som anført i referatet, men fra Gørding. 
 
VKR: 
 Informationsaftenen om den ny hjemmeside tænkes afholdt for 
foreningernes bestyrelser onsdag den 16. november kl. 19:00 i hallens 
mødelokale. Det forventes at tage 1 – 1½ time. 
 I referatet fra sidste Landdistriktsmøde meddeler kommunens 
koordinator, at budgetforliget for 2017 giver økonomisk plads til at lokalrådene 
får fordoblet basistilskuddet. 
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 Tirsdag den 11. oktober mødes lokalrådene individuelt med 
kommunens økonomiudvalg for at fremlægge deres umiddelbare 
udviklingsplaner. VKR har tid kl 20:30 og bliver repræsenteret ved BM, OI, HM 
og AH. 
Det blev drøftet, hvilke aktiviteter vi skal sætte i værk som de næste. Resultatet 
blev, at grillhytten får første prioritet. Etablering af en amfiscene, samt 
opsætning af diverse legeredskaber (naturlige som på f.eks. skovlegepladser) 
bliver de næste. OI har tilbudt at stille stammer/stolper til rådighed, og har en 
idé til, hvordan den skal se ud. Han udfærdiger en skitse til fremlæggelse på 
tirsdagens møde med kommunen. Umiddelbart var der ikke tilslutning til 
etablering af petanque-baner på skolegrunden. Som alternativ kan de måske 
placeres i udkanten af sportspladsen. 
 Kommunens landdistriktskoordinator, Signe Grønnegård, vil gerne 
mødes med VKR. Hun deltager som indledning på næste møde den 07. 
december. 
 AH sørger for at indgå snerydningsaftale vedr. fortove langs 
kirkemuren og kørevejen til hallen. 
 
BLDR: 
 OI orienterede om, at BLDR på sidste møde drøftede 
internetdækningen i kommunen, hvor flere områder mellem Grindsted og Sdr 
Omme har et utilfredsstillende niveau. 
 Endvidere havde man udvekslet informationer om lokalområdernes 
aktiviteter. 
 Vedhæftet dette referat sendes de sidste referater fra BLDR. 
 
Borgerforeningen: 
 Det var en fin udflugt til Statsfængslet i Horsens. De 33 deltagere fik 
god oplevelse i flot, flot vejr. 
 Ellers er man ved at planlægge vinterens bankospil. 
 På sidste VKR-møde talte vi om, måske at sælge reklamepladser på 
siden for at reducere foreningernes bidrag til driften. Borgerforeningen har 
fundet ud af, at der skal tilkøbes et ekstra modul hos leverandøren, men prisen 
er endnu ukendt. Man kan risikere at havne i den situation, at indtægterne ved 
evt. reklamesalg bliver ”spist” op af den ekstra udgift til hjemmesiden. Vi regner 
med at få mere at vide på næste møde. 
De fem foreninger, der dækker udgiften til etablering af hjemmesiden skal 
forvente en faktura i nær fremtid. 
 Torsdagscafé’erne er startet op, og er lagt ind på hjemmesidens 
kalender. 
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Idrætsforeningen: 
 Man er i samarbejde med hallen i gang med at etablere toilet i 
umiddelbar tilslutning til omklædningsrummene, hvilket er en forudsætning for 
ibrugtagnings-godkendelse. 
 Idrætsforeningen kan ikke deltage på mødet med økonomiudvalget 
pga generalforsamling. 
 Vinterens bankospil er i støbeskeen. De starter den 28. oktober. 
Haludvalget: 
 Intet nyt pga fravær 
 SJ meddelte imidlertid, at årets arbejdsweekend bliver 15-16. 
oktober. 
 
Bobklubben: 
 Sæsonen startede i går aftes (06OKT). Der har været 
generalforsamling, og bestyrelsen blev genvalgt. 
 19. november er der stævne, hvor 30-32 hold fra omegnsklubberne 
deltager. 
 
Krocketklubben: 
 Årets stævner er overstået nu, og træningen fortsætter en tid endnu. 
De ligger om lørdagen fra kl. 12:30. 
 Vores lokale krocketklub vandt i år M1 Danmarksmesterskabet for 
par. 
 
Menighedsrådet: 
 JJ kunne meddele, at der ikke bliver konfirmation i Vesterhede i 2017. 
De børn fra vores sogn, der skal konfirmeres til næste år, har alle valgt at følges 
med klassekammeraterne. De tilstedeværende beklagede alle den udvikling, for 
det betyder meget for vores lille samfund, at kunne holde konfirmationer. Vi 
luftede forskellige muligheder for at øge fremtidige chancer for konfirmation i 
vores kirke. 
 Kirkens nye kirketjener havde lavet en spektakulær udsmykning til 
høstgudstjenesten, som hun fik megen ros for af sognebørnene. 
 Gudstjenesterne er generelt velbesøgt i øjeblikket. Ved den sidste var 
der 70-80 mennesker. 
 Hvis nogle af foreningerne ønsker materiale med i næste nummer af 
Kirkebladet, der udkommer 01. december, er det sidste chance for at sende det 
til JJ. 
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Veteranbilklubben: 
 Årets største begivenhed er uden tvivl stumpemarkedet. Til næste år 
udvider OI arrangementet til at omfatte stumpe-, loppe- og kræmmermarked. 
 Karensminde lagde i år rammer til et stort anlagt veteranbilshow 
med over 200 biler, 100 motorcykler og 40-50 lastbiler. OI deltog med 6 biler. 
 03. december holder Dansk Citroën Klub generalforsamling hos OI. 
 På søndag (09.oktober) er der biltræf på Ejstrupholm. 
 
Støtteforeningen: 
 Pulled pork fællesspisningen var der stor opbakning til. Omkring 90 
mennesker deltog, Pia og Kaj stod for den veltilberedte menu. 

Støtteforeningen afholder Mikro-Marked 30. oktober. HH opfordrede 
til at deltage og bestille plads. Af de 27 stande til rådighed er 16 booket p.t. Der 
er ingen krav til, hvad man kan sælge på markedet, bortset fra mad og 
drikkevarer, som Støtteforeningen tager sig af. 
 Mortensaften – fællesspisning – holdes 10. november. 
Pris for voksen er 150,- 
 Og 10. februar 2017 er der ølsmagning. 
 Under sportsfesten i sommer søgte støtteforeningen hjælpere til dens 
arrangementer i fremtiden. Ca. 20 personer har tilbud sig. Det er naturligvis helt 
OK at melde fra, når foreningen kontakter en, hvis man har andre planer. 
 
Jagtforeningen: 
 JH meddelte med et smil på læben, at jagtforeningen er gået i hi. 
 Lørdag (08. oktober) afholdes der markprøver for hen ved 30 hunde. 
 Og så ser man frem til bankospillene igen i år. 
 
Diverse: 
 De sædvanlige lister over foreningernes bankospil hen over vinteren 
er på trapperne. Linda Madsen sørger for at mangfoldiggøre dem, således at de 
kan blive sat på opslagtavler i omegnens butikker 
 

 Der er genopfriskningskursus vedr hjertestarter 
Torsdag den 10. november kl 14:00 – 17:00 i 

mikrohallen 
 

Det er vigtigt, at vi kan stille et ”hold” på 10 mennesker, for at vi kan fastholde 
vores starter uden omkostninger. 
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Næste møde onsdag d. 07. december 2016 kl. 19:00 – 21:00  
Arne sørger for at booke lokale og 
Leon sørger for kaffe og kage 
 

 


