Vesterhede Koordinations Råd
Referat

VKR-møde onsdag d. 31. august 2016.

Næste møde onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
VKR
BLDR
Bobklubben
Menighedsrådet
Borgerforeningen
Hallen
Støtteforeningen
Idrætsforeningen
Jagtforeningen

- AH - Arne Hendrichsen (formand og referent)
- HM - Henning Madsen
- BM - Betty Merrild
- JJ - Jørgen Johansen
- LK - Leon Kragh
- PHN - Peter Holt-Nielsen
- LE – Lisbeth Ernlund
- SJ – Susanne Jensen
- JH - Jens Højrup

Fraværende:
Krocketklubben og
Veteranbilklubben

- OI - Ove Iversen

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Ingen kommentarer – referatet blev godkendt.
VKR:
AH fortalte, at Kis Højrup, John Jensen og Claus Frisk at tilbudt at
være flagmænd/-kvinde, med opgave at hejse og stryge flagene ved byens
indfaldsveje. De er blevet orienteret om, at der skal flages ved konfirmationer i
Vesterhede og ved den årlige sportsfest.
Kørefliser ved indkørslen til hal/sportsplads er nu lagt ned.
HM meddelte, at kommunen har godkendt det indsendte Evalueringsskema som endelig afrapportering om Forskønnelse af den Gamle Skolegrund.
AH bebudede, at VKR på næste møde skal drøfte, hvilket delprojekt vi
skal fortsætte med på skolegrunden.
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BLDR:

HM orienterede om, at BLDR har drøftet, hvordan man skal få
udbredt kendskabet til Ung-Flex ordningen, som tilbydes de unge skolesøgende,
der ikke har mulighed for at benytte de almindelige busruter, -afgange. Billund
Kommune ønsker at øge indsatsen herfor.
HM sidder i BLDRs Turismegruppe, og kunne konstatere, at 2 år
under kommunens turismekoordinater ikke har bragt noget konkret på banen.
Arbejdsgruppen agter derfor nu at stille forslag om operationelle indsatser på
turismeområdet i kommunens landdistrikter. HM mener, at hvert landdistrikt
skal gøre sig kendt og attraktivt på sine egne særlige aktiviteter, således at den
stigende strøm af turister til regionen bliver fordelt.
Vedhæftet dette referat sendes de sidste referater fra BLDR.
Borgerforeningen:
LK meddelte, at der stadig er ledige pladser til den årlige udflugt, som
går til Horsens Statsfængsel. Bussen har plads til 50 personer, og i skrivende var
der ca 30 tilmeldt.
Den ny hjemmeside er nu oppe at køre, og alle tilstedeværende på
VKR-mødet er positive overfor resultatet. LK fremlagde regnskab for
etableringen, der i alt inklusive moms beløber sig til 10.340,- kr. 5 foreninger
enedes om at dække udgiften ligeligt. Dvs at Borgerforeningen, Hallen,
Menighedsrådet, Idrætsforeningen og VKR hver betaler kr 2068,-. Der var
udbredt tilslutning til forslag om, at alle foreninger (inkl VKR) dækker hjemmesidens årlige driftsomkostninger på ca. kr 600,- inkl moms pr forening. Det blev
foreslået, at Borgerforeningen tilbyder byens virksomheder reklameplads på
hjemmesiden mod gebyr for at reducere foreningernes andel af driftsomkostningerne. Ligeledes synes alle, at der er behov for en Info-aften for repræsentanter for foreningerne, hvor Borgerforeningen og de to WEB-redaktører vil
orientere om indhold på og muligheder for brug af VESTERHEDEBY.DK.
Nærmere herom følger.
Idrætsforeningen:
SJ slog fast, at det var en rigtig god sportsfest i år med fin, fin
tilslutning. I 2017 bliver festen afviklet i uge 24 - 14. til 18. juni.
Generalforsamlingen holdes den 11. oktober kl 19:00
Badminton er startet op, og SJ håber på, at alle banerne bliver lejet ud.
Haludvalget:
Intet nyt, bortset fra at udlejningen går storartet. Det bliver svært at
finde en ledig weekend til årets ”rengøringsfest”.
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Bobklubben:
Der har været roligt hen over sommeren, og den første tirsdag i
oktober starter sæsonen igen.
Krocketklubben:
Intet nyt pga fravær
Menighedsrådet:
Menighedsrådsvalget til november forventes atter at blive et
fredsvalg. MHR skal have fundet kandidater til suppleantposterne.
10. september er der sogneudflugt, som i år går til Egeskov Slot.
Hejnsvig Kirke er lukket for renovering, og gudstjenesterne holdes
derfor i Vesterhede Kirke.
Der er ansat en ny kirketjener, en gæv pige fra Varde.
”Når skiltet er ude er præsten inde”-dagene, hvor JJ byder på en kop
kaffe besøges af mellem 2 og 8 personer pr gang. En meget tilfredsstillende
søgning, hvor folk dumper indenfor til en uformel samtale om alverdens store og
små emner.
Giv-den-gazz-med-jazz arrangementet i præstegården blev i år besøgt
af hen ved 100 personer, og for første gang spillede musikerne til den helt
ordinære gudstjeneste, der gik forud. Det syntes både de, præsten og kirkegængerne var en spændende fornyelse.
Veteranbilklubben:
Intet nyt pga fravær
Støtteforeningen:
Bestyrelsen har lagt plan for det næste halve år, og ønsker – hvis det
er muligt – at kunne få arrangementerne med på den liste, borgerforeningen
husstandsomdeler om sine events. LK svarede, at det er naturligvis muligt, blot
skal Støtteforeningen give besked til enten ham eller til Pia, som udfærdiger
listen.
Støtteforeningen afholder Mikro-Marked 30. oktober. LE opfordrede
til at deltage og bestille plads i god tid. 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
Og 10. februar 2017 er der ølsmagning i støbeskeen.
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Jagtforeningen:
Alt kører efter planen – som forventet.
Diverse:

BM spurgte LK om opstart af Torsdagscafé, idet kvindeklubben gerne
vil fortsætte efter café’en ligesom sidste år. LK fortalte, at Borgerforeningen som
forening ikke har nogen aktier i café’en, men han vil tage kontakt til Dorthea,
som er tovholder og initiativtager.
LE har konstateret, at beach volley udøverne skal gå slalom hen over
græsarealerne på sportspladsen for ikke at træde i hundelorte. VKR-deltagerne
udtaler samlet, at alle, der lufter deres firbenede venner dér, skal sørge for at
fjerne eventuelle ”visitkort”.

Næste møde onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 19:00 – 21:00
Arne sørger for at booke lokale og
Susanne sørger for kaffe og kage

