
Vesterhede Koordinations Råd 
 

Referat 
VKR-møde onsdag d. 10. maj 2017 

 

Næste møde onsdag d. 30. august 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 - CM – Claus Markvardsen 
Støtteforeningen - EH – Erik Hansen 
Jagtforeningen - JH - Jens Højrup 
Krocketklubben og - OI - Ove Iversen 
Veteranbilklubben 
Idrætsforeningen - SJ – Susanne Jensen 
 
Fraværende på afbud: 
Hallen  - PJ – Poul Jensen 
 
 
Gennemgang af referat fra sidste møde: 
  
VKR: 
 AH mindede om en planlagt drøftelse efter sommerferien af VKRs 
mødehyppighed, som aftalt på sidste møde. 
 VKRs ”kaffekasse” har fået tilført 20.500,- fra kommunen, så saldo i 
dag er 24.917,- 
 
BLDR: 
 BLDR afholder valgmøde i Hejnsvig den 02. oktober. Mere info følger 
efter sommerferien. 
 AH meddeler BLDR, at han sammen med OI repræsenterer VKR efter 
sommerferien. 
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Borgerforeningen: 
 Sportsfesten løber af stablen onsdag til søndag i uge 24. 
 Skt Hans aften afholdes hos Claus og Dorthea Frisk i år. 
 Udflugten i år går til Re Dyrepark. Det bliver til september. 
 Legepladsen er blevet godkendt og er nu overdraget til Billund 
Kommune. Al vedligehold fra nu af er på kommunens regning. Der er ikke 
foretaget indkøb af nye legeredskaber, og det er samtidigt sagt OK for at 
Borgerforeningen selv sørge for reparationer. 
 
Idrætsforeningen: 
 Sportsfesten løber af stablen onsdag til søndag i uge 24. Sponsorater 
er ved af være på plads. Uddeling af invitation/program har Hejnsvig Spejderne 
lovet at tage sig af. 
 Beach volley starter i morgen, den 11. maj. 
 
Haludvalget: 
 Ikke meget nyt at fortælle. PJ havde meldt afbud. 
 
Bobklubben: 
 Aktiviteterne er lukket ned for sommeren, med undtagelse af 
foreningens arrangement ved sportsfesten. 
 
Krocketklubben: 
 Turneringen går nogenlunde. 
 Der er træning tirsdage, torsdage og lørdage, og klubben tæller 10 
spillere. 
 
Menighedsrådet: 
 MHR har arbejdet med regnskab og budget på det sidste. 
 Tagrenderne på kirken skal ses efter, og reparationsarbejde vil finde 
sted i sommerens løb. 
 ”Når skiltet er ude, er præsten inde” giver JJ mulighed for at samtale 
med menigheden, hvilket han sætter stor pris på. 
 
Veteranbilklubben: 
 Møderne ligger fast den sidste mandag i hver måned. 
 Næste arrangement er besøg i Ådum hos Martin Andersen, hvis 
speciale er gamle amerikaner-biler med hovedvægt på Buick’er. 
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Støtteforeningen: 
 Der er gået lidt sommerferie i den. 
 Til september arrangerer støtteforeningen café-hyggeaften med Karen 
og Leon. Det er den 15. september. Årets MikroMarked finder sted 29. oktober. 
Tilmelding af stadeønsker foretages til Pia B Jørgensen. 
 Og så er den traditionsrige Mortens aften planlagt til 10. november. 
Der er samtidigt planlagt bankospil, så arrangørerne af de to aktiviteter må drøfte 
sammenfaldet indbyrdes. 
 
Jagtforeningen: 
 Alle interesserede, som ikke har deltaget tidligere, er velkomne på 
foreningens to introduktionsaftener den 09. og 30. juni mellem 17:00 og 19:00. 
 BM roste foreningen for dens fine hjemmeside, som indeholder megen 
god information. 
 
Diverse: 
 Generel opbakning til Støtteforeningens café-aftener, som VKR-
deltagerne gerne ser fortsat. 
 Pensionisterne i Vesterhede havde forhørt sig, hvorvidt de som 
gruppe kunne være repræsenteret i VKR. Som sagerne står p.t. hvor den gruppe 
medborgere ikke har organiseret sig som interessegruppe, kan det ikke lade sig 
gøre. I VKRs ”grundregler” står, at forummet består af repræsentanter for de 
forskellige foreninger i Vesterhede. 
 
 
 

Næste møde onsdag d. 30. august 2017 kl. 19:00 – 21:00  
Arne har sørget for at booke lokale og sørger for kaffe 
 


