
Vesterhede Koordinations Råd 
 

Referat 
VKR-møde onsdag d. 30. august 2017 

 

Næste møde onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 19:00 – 21:00  
 
 
Til stede: 
 
VKR  - AH - Arne Hendrichsen (formand og referent) 
BLDR  - AH – Arne Hendrichsen og OI -Ove Iversen 
Bobklubben - BM - Betty Merrild 
Menighedsrådet - JJ – Jørgen Johansen 
Borgerforeningen - CM – Claus Markvardsen 
Støtteforeningen - HH – Helene Harritz 
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: 
 Under punktet VKR har AH skrevet, at ”kaffepengene” kommer fra 
kommunen. Det er ikke korrekt. De kommer som konsekvens af vores 
medlemskab af BLDR. 
 
VKR: 
 Vi drøftede, hvor mange faste møder, vi skal regne med pr år. Der var 
enighed om 4 gange. 2 før Jul og to efter. BM påpegede, at vi skal være 
opmærksomme på, ikke at blive informationsmæssigt ”understimuleret”. Alle 
deltagere erkendte deres ansvar for at indkalde til ekstraordinære VKR-møder, 
når de føler behov herfor. AH foreslog mødedatoer: 18OKT, 06DEC, 21FEB og 
16MAJ. Der var tilslutning til det. AH booker lokale. 
 
BLDR: 
 BLDR afholder valgmøde i Hejnsvig den 02. oktober kl. 17:00 – 22:00. 
Alle opstillede kandidater til kommunalvalget inviteres, og tilhørerkredsen 
udvides til at omfatte alle interesserede. Tre temaer vil blive bragt til diskussion: 
Infrastruktur (Bredbånd, Mobildækning og Fysisk transport) – oplæg af Hans 
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Peter Kristensen fra Skjoldbjerg, Turisme (hvad vil politikerne investere i?) – 
oplæg af Johan Andersen fra Filskov og Bysanering – med oplæg af Ole Gram fra 
Vorbasse. 
 Billund Kommune, Susanne Illum, har meddelt, at der er planlagt et 
Ildsjæle- og Turismeværksted 24OKT kl 17:00 i Vorbasse Idrætscenter. 
 BLDR har foreslået kommunen, at de midler, som måtte blive i 
overskud, når årets lokale projekter er blevet støttet, at de midler bliver overført 
til arbejdet med etablering af bredbåndsnet, hvor det er nødvendigt og i anden 
række til at bedre mobildækningen, hvor den er ringe. Det er nemlig ikke muligt 
at overføre restmidler i projektpuljen fra et år til det næste. 
 Efter gennemgang af indkomne projektansøgninger anbefaler BLDR 
støtte til Urup Forsamlingshus (miljørigtig opvarmning) og til Hejnsvig lokalråd 
(ny webside samt kommunikationsprojekt via Facebook). Der tilbagestår ca. kr. 
400.000 i kassen til endnu ikke indkomne ansøgninger, der skal vurderes i 
november. 
 BLDR har haft møde med økonomiudvalget den 13JUN. Referatet er 
endnu ikke udsendt. 
 OI’s naturpark-projekt (100% egen finansiering) med vandrestier, 
broer og shelters forventes klar til indvielse ca. midt i september. OI sender 
nærmere info ud snarest. 
 AH har formuleret en opdateret tekst til præsentation af Vesterhede 
på BLDRs hjemmeside. Forslaget blev godkendt. 
 VKR drøftede, hvorvidt den ny busplan for rute 283 er en halv sejr 
eller en forringelse i forhold til tidligere. Især for de unges muligheder for 
transport til/fra aftenskole og ad hoc arrangementer. Der blev ikke taget nogen 
konklusion, men der var enighed om at slå et slag for UNGFLEX-alternativet. 
 JJ spurgte, om vores legeplads har risiko for at indgå i kommunens 
overvejelser vedrørende sammenlægning af legepladser. CM vurderede, at vores 
lille legeplads er uinteressant for kommunen i den sammenhæng. Den er meget 
billig i vedligehold, idet borgerforeningen har lov til at foretage noget af 
vedligeholdet på legeredskaberne. 
  
Borgerforeningen: 
 Udflugten til Re Dyrepark lørdag den 02SEP er er tilløbsstykke uden 
lige. Foruden bussen bliver det nødvendigt at supplere med to-tre biler. CM 
udtrykte STOR tilfredshed med den store opbakning. 
 Banko-sæsonen starter op sidst i oktober. 
 Første søndag i advent afholdes det traditionsrige ”Julehygge” 
arrangement. 
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Idrætsforeningen: 
 Sportsfesten var en knaldhamrende succes, som SJ er stolt over at 
være arrangør af. Der var mange gæster udensogns. 
 Badmintonsæsonen er på trapperne. 
 Vinterens bankospil er på tegnebrædtet 
 Generalforsamlingen finder sted til oktober. Dato er endnu ikke 
fastlagt. 
 
Haludvalget: 
 Intet nyt. PJ havde meldt afbud. 
 
Bobklubben: 
 Sæsonen starter den første tirsdag i oktober 
 Generalforsamling forventes engang i september. 
 
Krocketklubben: 
 Turneringen er færdig. Vesterhede fik en tredjeplads i puljen. 
 Mesterrækkeholdet ligger blandt de tre bedte hold i Danmark. 
  
Menighedsrådet: 
 På det netop afholdte præstekonvent drøftede man strukturen med to 
menighedsråd i pastoratet. Herunder de eventuelle fordele ved at lægge 
Vesterhede og Hejnsvig menighedsråd sammen. JJ fokuserer på fordelene ved 
IKKE at foretage en sådan ændring. De to menighedsråd er garanter for 
diversiteten mellem de respektive lokalområder. Ved menighedsrådsvalget i 
november 2016 opnåede vores kirke ”fuld plade” på alle poster, rådsmedlemmer 
såvel som suppleanter, hvilket vidner om solid opbakning, mener JJ. 
 Normalt er der en del kirkegængere fra de omliggende sogne. De kan 
godt lide at komme i Vesterhede kirke, fortalte JJ. I søndags var der dog 
beklageligvis messefald, hvilket vil sige, at der ikke kom nogen overhovedet. 
Årsagen kan muligvis ligge i, at høstarbejdet er på sit højeste lige nu. 
 
Veteranbilklubben: 
 OI vurderede, at der var forrygende mange deltagere med deres gamle 
biler ved årets sportsfest, Det skyldes måske til dels, hvad OI karakteriserede som 
det velassorterede sønderjyske kaffebord. 
 Klubaftenen i mandags gik til Morsbøl, hvor man tog gamle traktorer i 
øjesyn. 
 
 
 
 



Vesterhede Koordinations Råd 
 

Støtteforeningen: 
 Den 15SEP arrangeres café-hyggeaften, hvor Leon vil optræde med sit 
One-Man-Show og være forsanger i de fremmødtes fællessang. HH håber, det 
bliver lige så hyggeligt, som der var for de 25 deltagere sidste år. 

Årets MikroMarked finder sted 29. oktober. Der vil blive åbnet for 
tilmelding af stadepladser senere. Pia Bratch Jørgensen er tovholder. 
 For at finde hjælpere til oprydning efter Musik i Gryden benyttede 
Peter Holt-Nielsen støtteforeningens ”Hjælper-liste”. Der var 16 personer, der 
stillede op og gav en hånd med. Stor TAK til alle. 
 Til årets Vorbasse Marked takkede Støtteforeningen nej til at påtage 
sig opgaver, idet det kræver en for stor administrativ og logistisk indsats. 
Efterfølgende har foreningen fået en henvendelse, om man er interesseret i at 
hjælpe til i 2018. Det er under overvejelse. 
 
Jagtforeningen: 
 Ved de to introduktionsaftener i juni, kom kun én interesseret. JH 
informerede, at man vil vurdere, om det er umagen værd at lave specifikke 
introduktionsaftener. I stedet kunne man åbne for prøveskydninger på de 
normale aftener, blot der er en instruktør tilstede. 
 Afslutningen er lagt den 09SEP med skydning og efterfølgende 
spisning for de, der har meldt sig til. 
 
Diverse: 
 Bankoafviklingen til vinter fortsætter efter det samme mønster som 
tidligere, både hvad angår turnus såvel som priser og antal præmier. Første 
bankoaften bliver 27OKT. 
 Støtteforeningens Mortens Aften spisning lægges lidt tidligere i år, for 
at give eventuelle ”bankosiaster” mulighed for også at deltage i bankospillet 
senere på aftenen. 
 BM mindede om, at Hallen skulle sørge for at opstille bord og stole i 
entreen, som bobklubben gør flittigt brug af på spilleaftenerne. De 
tilstedeværende opfordrede Hallen til at overveje indkøb af nyt, solidt 
møblement. 
 Idet Hallen ikke var repræsenteret i aftenens møde, kom der intet 
afklarende svar på spørgsmål om, hvorvidt Hallens mødelokale indgår i 
kommunens intentioner om, at alle mødelokaler i Billund skal være tilgængelige 
for alle, med ad hoc lokalebehov. 
 BM anbefalede alle at besigtige aktivitetsarealet ved Tronsøen for at 
hente inspiration til indretning af vores skolegrund. 
 

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


