
Vesterhede Koordinations Råd 
 

Referat 
VKR-møde onsdag d. 07. december 2016. 

 

Næste møde onsdag d. 18. januar 2017 kl. 19:00 – 21:00  
 
 
Til stede: 
 
VKR  - AH - Arne Hendrichsen (formand og referent) 
BLDR  - OI - Ove Iversen  
Bobklubben - BM - Betty Merrild 
Menighedsrådet - EJ – Eva Jensen 
Borgerforeningen - LK - Leon Kragh 
Støtteforeningen - PJ – Pia Jørgensen 
Idrætsforeningen - SJ – Susanne Jensen 
Jagtforeningen - JH - Jens Højrup 
Krocketklubben og - OI - Ove Iversen 
Veteranbilklubben 
Hallen  - PJ – Poul Jensen 
 
Fraværende på afbud: 
BLDR  - HM - Henning Madsen 
 

Mødet startede med en samtale med kommunens Landdistriks-
koordinator, Signe Grønnegård, som har udarbejdet referat. Det findes ved-
hæftet. Signe vil gerne optages på maillisten for VKR-referater. 
 Signe understregede, at alle, der ønsker tilskud fra landdistriksmid-
lerne kan søge. Arbejdsgangen er, at ansøger sender materialet til VKR, som skal 
anbefale det overfor BLDR, som efterfølgende skal anbefale projektet hos 
kommunen. 
 I turismeindsatsen fokuserer man bl. a. på, hvordan man kan få 
flypassagerer bragt ud til overnatning i landdistrikterne. 
 
Gennemgang af referat fra sidste møde: 
 AH informerede om, at den påtænkte info-aften for foreningerne om 
vores hjemmeside er udskudt til slutningen af januar eller starten af februar. 
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Snerydningsaftalen er ikke på plads endnu, men AH tager straks en 
kontakt til Søren Jensen. (Efter mødet har AH aftalt snerydning men Søren 
Jensen langs kirkemuren til hallen og på fortovet fra Egebjerg Landevej til 
hallen). 

Hjertestarterkurset den 10. november var det sidste af de obliga-
toriske, hvorefter apparatet nu er overdraget Vesterhede til ejendom. Dette 
indebærer, at kontrol og vedligehold fra nu af påhviler os selv. Økonomien hertil 
er endnu ikke besluttet, men starteren blev checket i forbindelse med kurset. 
  
VKR: 

Kommunens økonomiudvalg har haft dialogmøder med alle lokalråd 
den 11. oktober. Se vedhæftede referat fra de forskellige råd. 

Kommunen har hyret en ekstern konsulent til at udarbejde en 
rapport om mobilitetsbehovet i hele kommunen. Det har resulteret i en 16 
siders rapport, kogt ned til 3 sider af landdistrikskonsulenten.  BLDR skal 
returnere et høringssvar til kommunen senest 01. februar 2017, og VKR skal 
have givet input til BLDR forinden. Den korte rapport vedhæftes dette referat. 
 VKR har modtaget et forslag fra Sydtrafik om ned- og omlæggelse af 
busdriften i Vesterhede. Det blev besluttet at holde et borgermøde onsdag den 
14. december i hallen. VKR skal have udarbejdet et høringssvar senest 03. januar 
2017.  (liste med bemærkninger fra mødet er sendt ud til modtagerne af VKR-
referater den 15. december). 
 Signe Grønnegård har sendt et notat om serviceniveauet i forbindelse 
med skolebefordring til BLDR. Notatet findes vedhæftet. 
 Der har været holdt ildsjæleværksted om turisme den 06. december. 
OI deltog. Når der kommer skriftligt materiale fra værkstedet, sendes det ud til 
orientering. 
 Grillhytten er definitivt vores næste projekt, og de indledende øvelser 
med entrepriseaftale, byggetilladelse, fondssøgninger etc. iværksættes. AH og OI 
er tovholdere. 
 
BLDR: 
 HM trækker sig fra VKR og fra BLDR pr 31. januar 2017. På næste 
møde skal vi vælge, hvem der skal repræsentere VKR i Billund Landdistriksråd i 
fremtiden. Og som skrevet så mange gange tidligere, er det overordentligt 
vigtigt, at Vesterhede er repræsenteret i BLDR, helst med 2 personer. 
 På sidste møde drøftede man bl. a., hvilke muligheder der er, for at få 
Legoland-turisterne til at søge ud i landdistrikterne. 
 Også tyskernes villighed til at komme på loppemarkeder havde man 
berørt, og OI så gerne hans ejendom kunne indgå i sådanne overvejelser. 
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 Der henvises til hjemmeside www.bldr.dk  
 Referat fra mødet 22NOV er netop udsendt fra BLDR, og vedhæftes. 
 
Borgerforeningen: 
 Bankospillene er forløbet tilfredsstillende. 

Julemarkedet var en succes med mange deltagere. Herunder blev der 
uddelt 36 godteposer til børnene. 

Som det kan ses, er det også lykkedes at opsætte juletræ på hjørnet i 
krydset, men det var ikke uden udfordringer med lyssætningen. 
 
Idrætsforeningen: 
 SJ udtrykte en stor tak til alle, og især ankermand PJ, for det store 
arbejde lagt i at få etableret toiletterne ved omklædningsrummene. 
 Bankospillene har været OK. 
 
Haludvalget: 
 Mødelokalet var til aften nedkølet pga lynnedslaget for kort tid siden. 
Strømmen var slået fra, og el-Peter havde fået gang i varmen i noget af 
bygningen. Vi kunne dog alle konstatere, at det ikke omfattede mødelokalet. PJ 
ville sørge for, at det blev fixet. 
 
Bobklubben: 

Stævnet den 19. november gik godt. 
Der udestår to bankospil, som BM regner med giver et fint økonomisk 

resultat. 
 
Krocketklubben: 
 Der har været afholdt julestævne i Vorbasse, og regnen holdt sig væk 
under næsten hele stævnet. Hen mod slutningen havde det dog givet en 
ordentlig skylle. Over 50 personer havde deltaget. 
 Vesterhede Kroketklub starter som sædvanligt sæsonen op til 
februar. 
 
Menighedsrådet: 
 Præsten er sygemeldt til 20. december, så derfor er gudstjenesten 18. 
december aflyst, og kirken henviser til Syng Julen Ind arrangementet i Hejnsvig 
som alternativ. 
 Menighedsrådet har startet en ny funktionsperiode 1. søndag i 
advent. Medlemmerne er alle genvalgt og konstitueringen kan ses på 
www.vesterhedeby.dk på kirkens side. 

http://www.bldr.dk/
http://www.vesterhedeby.dk/
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Veteranbilklubben: 
 Klubben har haft fire arrangementer i år: OI’s 65 års fødselsdag, 
Stumpe- og kræmmermarked, Pinsetræf ved Henne og Efterårets åbent hus. 
 I lørdags holdt Dansk Citroën-klub generalforsamling og julefrokost 
 
Støtteforeningen: 
 Den 30. oktober afvikledes Mikromarked, som gik over al 
forventning. Af 27 forventede solgte stande solgte man 30. Det blev også besøgt 
af rigtigt mange mennesker, så Støtteforeningen har allerede besluttet at 
gentage arrangementet på samme tid i 2017. 
 Den fælles Mortens Aften middag forløb fint og var rigtig hyggelig. 
 Næste store begivenhed er Ølsmagningen den 10. februar. 
 
Jagtforeningen: 
 Bankospillene har givet et rimeligt overskud, men JH havde gerne set 
flere Vesterhede-borgere til arrangementerne. Han mente, at ud af de ca. 90 
fremmødte var kun 13-14 deltagere lokale. 
 
Diverse: 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
 
 

Næste møde onsdag d. 18. januar 2017 kl. 19:00 – 21:00  
Arne sørger for at booke lokale og 
Susanne sørger for kaffe og kage 
 

Der er samtidigt booket mødedatoer 15. marts hvor Jørgen sørger for kaffe 
og 10. maj, hvor Betty har lovet at stå for kaffen 
 


