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Referat 
VKR-møde onsdag d. 03. marts 2016. 

 
Næste møde onsdag d. 11. maj 2016 kl. 19:00 – 21:00  

 
 
Til stede: 
 
VKR  - Arne Hendrichsen (formand og referent) 
Bobklubben - Betty Merrild 
Menighedsrådet - Jørgen Johansen 
Programudvalget - Åge Madsen 
Borgerforeningen - Leon Kragh 
Krocketklubben og - Ove Iversen 
Veteranbilklubben 
Hallen  - Poul Jensen 
  - Claus Frisk (ekstraordinært) 
Støtteforeningen - Erik Hansen 
 
 
Fraværende på afbud 
BLDR – Henning Madsen  
 
Fraværende 
Idrætsforeningen – Susanne Jensen 
 
 
Programudvalget: 
 På grund af Åge Madsens fyldte kalender blev Programudvalgets indlæg 
flyttet til første punkt på dagsordenen. 
 YouSee overtager rettighederne pr 03. marts, hvorefter hver husstand 
skal have direkte kontakt med udbyderen. Derved har antenneforeningen/program-
udvalgt ingen berettigelse og nedlægges derfor. 

Hvis husstande i YouSee’s dækningsområde ikke selvstændigt melder sig 
til, lukkes for TV-signalet, og man oplever ”sort skærm”. YouSee tilbyder en række 
forskellige TV-pakker med mellem 25 og 62 faste kanaler og varierende priser. Dertil 
kommer ”bland-selv” kanaler, som koster ekstra og som kræver kort og kortlæser. 
Disse koster også ekstra. 
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 Efter sit indlæg takkede ÅM for det gode samarbejde, der har været i 
VKR, ligesom de tilstedeværende udtrykte glæde ved ÅM’s tilstedeværelse og 
engagement i rådet gennem årene. 
 
Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Flagstænger er nu etableret i begge ender af Egebjerg Landevej. Claus 
Frisk meddelte, at en borger har tilbudt at sponsere to yderligere flagstænger til 
opsætning på Daugårdvej ved byskiltet i den søndre ende. Det medfører også her 
flytning af byskiltet. CF kontakter vedkommende for at aftale sponsoratet endeligt. 
VKR har midler til at bede LT Multiservice foranledige opsætning af stængerne. 

VKR besluttede endvidere at flagning med Dannebrog kun skal ske ved 
Sportsfesten – eller andre lignende byarrangementer – og ved konfirmationer. Det 
vil være formålstjenligt, at finde en ”flagmand” til at sørge for flagning, og Åge 
Madsen blev foreslået. AH drøfter opgaven med ÅM. 

Opsætning af prototype af pylonskilt har været udskudt, så punktet om 
tilsvarende skilt ved indkørslen til hallen afventer stadig. 

Vi har ikke fået afklaret med kommunen, hvor den bebudede trampesti 
skal føres. AH tager forhører sig hos kommunen. 
 Vedr snerydning langs kirkemuren, omkring hallen og langs stakittet mod 
Egebjerg Landevej, aftaltes at vi er så langt hen på foråret, at AH ikke kontakter 
Søren fra Donslund før til efteråret, når næste vinters snerydning i almindelighed 
bliver aftalt. 
 
BLDR: 
 I HM’s fravær rapporterede AH udpluk af modtaget materiale. 
 Der har været holdt BLDR-møder 12. januar og 23. februar. Referater fra 
begge møder sende ud sammen med referat fra dette VKR-møde. 
 Endelig evaluering af turismeprojektet er udarbejdet og sendt til 
lokalrådene. Endvidere indbydes til gennemgang ved Tove Baisgård den 14. juni. 
Nærmere information følger senere. Evalueringen vedhæftes også dette referat. 
Bemærk at kommunen har afsat et årligt beløb på 1 mio kroner til fremme af 
turismeprojekter. Ansøgere kan være ildsjæle og turismevirksomheder. 
For at holde gryden i kog skal vi nok begynde at se på næste fase af  og at sætte 
konkrete datoer på. Vi har jo visionssættet at basere os på. Jeg vil foreslå, at jeg 
til næste møde sender visionerne ud til jer, og at vi på efterfølgende møde 
vælger næste aktivitet. 
 

HM er blevet rykket fra Konny Elbæk fra byrådssekretariatet for den 
endelige evaluering af vore skolegrundsprojekt, der skal lægges på kommunens 
hjemmeside. Den vil han snarest få udfyldt og indsendt. 
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 Der kræves 2 tilbud i forbindelse med ansøgninger om BLDR-midler. 
Dog er 1 tilbud tilstrækkeligt ved leverancer under 50.000,- (bagatelgrænse). På 
sidste møde anbefaledes penge til to projekter. 300.000 til trampesti mellem Sdr 
Omme og Filskov, samt 144.000 til legeplads ved Skjoldbjerg-Almstok 
medborgerhus. Kommunens Økonomiudvalg træffer den endelige beslutning. 
 I BLDR har man drøftet relevansen af at hæve lokalrådenes 
”kaffepenge” fra kr 10.000 årligt til 20.000. Det vil VKR hilse velkomment. 
 Der er årsmøde i BLDR 18. eller 19. april, hvor hvert lokalråd har 
stemmeret for 2 personer. 
 Der har været afholdt konference om Fremtidens Billund Kommune, 
hvor formålet var at borgere og kommunale medarbejdere kunne mødes 
fordomsfrit for at skabe nye ideer, baseret på borgernes ønsker. Herunder: Byliv, 
Øget tilflytning til Billund Kommune, Danmarks bedste betingelser for frivillige 
foreninger, Når børn trives og er kreative, trives alle, Foreningernes Hus, Aktiv 
dynamisk hjemmeside, Bosætning af højtuddannet arbejdskraft. 
 Økonomiudvalget holder to temamøder om året. Et tema- og 
budgetmøde med BLDR, som finder sted 19. april og et møde med lokalrådene, hvor 
vi kan få lejlighed til at præsentere vores udviklingsplaner. Dette finder sted 11. 
oktober kl 17-22. Dagsorden m.m. kommer senere. AH deltager og andre er 
velkomne til at slutte sig til. 
 Kommunens ILDSJÆLEVÆRKSTED har afholdt møde om Fundraising og 
nye Financieringsformer den 25. februar. 
 Et nyt møde, denne gang om Motivation af Frivillige, løber af stabelen 
torsdag den 31. marts kl. 18:00 – 22:00 i Vorbasse Fritidscenter. Her vil konsulent 
Mona Hviid formidle konkret viden om, hvordan man motiverer og leder frivillige. 
AH er forhindret i at deltage og opfordrer ALLE interesserede i at meldes sig til 
arrangementet. Se i øvrigt annoncen vedhæftet dette referat. 
 
Borgerforeningen: 
 Generalforsamling har fundet sted med det resultat, at alle i bestyrelsen 
blev genvalgt. 
 Fastelavnsarrangementet sammen med menighedsrådet forløb med stor 
tilfredshed. 
 Hjemmeside ”Vesterhedeby” har efter det seneste hackerangreb været 
gennemgået af it-firmaet Customline. En genopretning af den eksisterende side vil 
koste omkring kr 2000,- uden at man vil garantere, at den kommer til at fungere 
som planlagt. Borgerforeningen har derfor fået tilbud på en helt ny hjemmeside, 
designet af Customline. Det vil beløbe sig til kr 7000,- plus moms. Efterfølgende 
support og back-up funktion kan opnås for små kr 4000,- alt inkl. Efter LK’s 
gennemgang besluttede de tilstedeværende, at bestille den ny hjemmeside, idet it-
firmaet iflg. LK har fremstået kompetent og kundevenligt. Samtidigt er det uhyre 
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vigtigt for hallen, at have et velfungerende bookingsystem, ligesom alle foreninger 
har mulighed for effektiv eksponering. 

Hovedparten af de tilstedeværende foreninger gav tilsagn om at bidrage 
til finansieringen, som vil udgøre kr 1800,- hvis den fordeles på 5 foreninger. 
Ligeledes agter man at fordele de årlige driftsomkostninger. 
 Alle foreninger bliver bedt om at melde tilbage til LK, om de vil være med 
på den fremtidige hjemmeside. LK vil tage kontakt med eventuelle interessenter, 
som i dag ikke er omfattet at hjemmesiden. Alle foreninger, der ønsker en side på 
hjemmesiden, skal udarbejde det materiale, som man ønsker skal fremgå. Det 
arbejde bør foreningerne gå i gang med straks, da Customline tilbyder at kreere 
opstarten. Customlines mail-adresse er: post@customline.dk 
 
Idrætsforeningen: 
 Ingen fremmødt repræsentant.  
 
Haludvalget: 
 Der er netop sat fliser op hele vejen langs køkkenbordene. 
 Generalforsamlingen finder sted 30. marts kl. 19:30 
 
Bobklubben: 
 Sæsonen er nær sin afslutning. Guldturneringen finder sted i Langelund 
Hallen i slutningen af marts, hvorefter klubben lukker ned for sæsonen. 
 
Krocketklubben: 

Tirsdagstræffet i januar blev aflyst pga. vejret. Opstart straks efter Påske. 
Vesterhede deltager i årets turnering med 2 hold, men klubben tager gerne imod 
nye medlemmer, for at øge antallet hold. 
 
Menighedsrådet: 
 Der føres statistik på antal kirkegængere i Vesterhede og Hejnsvig. 
Gennemsnitligt antal deltagere pr gudstjeneste hos os er 31 , hvor Hejnsvigs har 36. 
 Hejnsvig kirke skal renoveres og lukker derfor i perioden 26. april til 1. 
søndag i advent. I den anledning henvises til Vesterhede kirke, hvorfor MHR beder 
om tydelig P-skiltning ved indkørslen fra Egebjerg Landevej. AH drøfter opgaven 
med Linda Madsen. 
 Fastelavnsarrangementet var rigtigt godt besøgt. JJ overvejer nye måder 
at holde fastelavnsfest sammen med Borgerforeningen. En mulighed ville være at 
holde gudstjenesten i hallen, så deltagere ikke behøver spadsere fra kirke til hal 
efter gudstjenesten. JJ er åben for forslag og vurderer og modner diverse 
muligheder. 
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Veteranbilklubben: 
 Den 19. marts holder OI åbent hus på ejendommen i anledning af sin 65 
års fødselsdag. Han håber på massivt fremmøde. 
 16. april er der stumpemarked, og alle er velkomne med lopper. Der vil 
være kaffe til alle. 
 Klubaftener er fortsat den sidste mandag i hver måned. 
 
Støtteforeningen: 
 26. februar gav Karen og Leon Kragh prøver fra deres musikalske univers 
ved en sang- og viseaften i hallens mødelokale. De 25 fremmødte fik rørt stemmen i 
sømandsviser via værker af Anne Linnet og Kim Larsen til egne numre med tekst og 
musik af Leon Kragh. De tilstedeværende gav udtryk for, at det havde været en 
dejlig aften. 

Alle borgere indbydes til fællesbrunch i hallens mødelokale den 03. april 
kl. 10:00 – 13:00. 
 Generalforsamlingen holdes samme dag som hallens, den 30. marts, blot 
en halv time tidligere kl. 19:00. 
 
Diverse: 
 AH afklarer til næste gang alle detaljer om trampestien. 
 
 
 
 
 
 
Næste møde onsdag d. 11. maj 2016 kl. 19:00 – 21:00  
Arne reserverer mødelokalet – og Erik sørger for kaffe. 


