Vesterhede Koordinations Råd
Referat

VKR-møde onsdag d. 18. oktober 2017

Næste møde onsdag d. 06. december 2017 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
VKR
BLDR
Bobklubben
Borgerforeningen
Hallen
Støtteforeningen
Jagtforeningen
Krocketklubben og
Veteranbilklubben
Idrætsforeningen

- AH - Arne Hendrichsen (formand og referent)
- AH – Arne Hendrichsen og OI -Ove Iversen
- BM - Betty Merrild
- KN – Klavs Nielsen
- PJ – Poul Jensen
- PBJ – Pia B Jørgensen
- JH - Jens Højrup
- OI - Ove Iversen
- SJ – Susanne Jensen

Fraværende på afbud:
Menighedsrådet
- JJ – Jørgen Johansen

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Ingen kommentarer – referatet godkendt
VKR:
BLDR:

AH havde ingen bemærkninger til dette punkt

Der har været afholdt valgmøde i Hejnsvig den 02. oktober. Der
henvises til referatet på BLDRs hjemmeside: www.BLDR.DK. Henvisning til
hjemmesiden er sendt ud til alle pr mail den 09. oktober.
På samme hjemmeside kan man læse om et nyt link: ”Viden og Debat”
under fanen ”links”.
Det planlagte Ildsjæle- og Turismeværksted 24OKT kl 17:00 i
Vorbasse Idrætscenter er blevet aflyst pga for ringe tilslutning. AH beklager, der
ikke har vist sig flere interesserede. Selv har han ikke meldt sig, idet tirsdagene er
helliget aftenskole.
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Hjemmesiden: ”www.Plansystem.dk” er blevet opdateret med en ny
lokalplan vedrørende etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej i
Billund. Interesserede henvises til:
http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3598324&type=20

og http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3598324&plantype=20&status=V
Vi drøftede også den ny legegade i Grindsted og undredes over, der
ikke er meldt noget ud om tilstedeværelse af opsynsperson i tilknytning til
arealet.
Borgerforeningen:
Udflugten til Re Dyrepark lørdag den 02SEP var en stor succes med 56
deltagere. Dog viste det sig, at stedet man havde valgt at spise, ikke levede op til
forventningerne. Der var ganske enkelt ikke mad nok.
Banko-sæsonen står for døren.
Første søndag i advent den 03. december afholdes det traditionsrige
”Julehygge” arrangement.
Der er kommet en faktura fra Custom Line, vores leverandør af
hjemmeside-support, på ca. kr. 1200,- som Klavs har fordelt med en femtedel til
de foreninger, der betaler det årlige abonnement. Af en eller anden grund var
bookinger i kalendermodulet blevet slettet. I VKR undrede vi os over, at en
genopretning ikke var dækket af en serviceaftale med Custom Line. Vi skal være
opmærksomme på, om ad hoc fakturaer i fremtiden vil gøre det mere attraktivt
med en sådan aftale.
Idrætsforeningen:
Badmintonsæsonen er startet op.
Vinterens bankospil er på tegnebrædtet
Generalforsamlingen finder sted i hallen den 25. oktober kl 19:00
Haludvalget:
Ikke det store at fortælle. Dog vil bestyrelsen gerne have input til,
hvilke møbler brugerne af hallens lokaler kunne tænke sig i entréen. BM foreslog
et langbord evt. med en slagbænk langs væggen. Alle er velkomne til at kontakte
PJ med forslag og idéer.
Bobklubben:
Sæsonstarten havde god tilslutning.
Det store trækplaster er stævnerne, hvor mange deltager fra
Vesterhede. Næste stævne er mod Grønbjerg/Langelund.
Claus Markvardsen har udfærdiget en oversigt over alle vinterens
bankospil, som er blevet sat op hos diverse handlende i nabobyerne.
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Krocketklubben:
Klubben tæller i dag 11 medlemmer.
Der bliver holdt julestævne i Hejnsvig i næste måned.
Menighedsrådet:
Ingenting – ingen repræsentant fra MHR mødte op.
Veteranbilklubben:
Det har været en god sommer med fine fremmøder ved diverse
arrangementer. Bl.a. havde turen rundt om Ringkøbing Fjord mønstret 53 biler,
ligesom antallet biler ved årets sportsfest var rekordstort.
Støtteforeningen:
Næste store begivenhed er MikroMarkedet som finder sted 29.
oktober kl. 10:00 – 14:00. 27 stande er der plads til, og de 24 er allerede booked.
Ønsker man en stand, skal man skynde sig nu. Hallens mødelokale bliver
indrettet som café, hvor man dagen igennem vil kunne købe forskelligt. Markedet
er blevet annonceret i denne uges udgave af Midtjysk Ugeavis. Tager man
annoncen med, giver den gratis adgang til hallen. Uden annonce koster det kr.
10,- at komme ind. Til gengæld trækkes der lod på indgangsbilletten kl. 11, 12, 13
og 14.
Spisningen Mortensaften falder i år sammen med idrætsforeningens
bankoaften. De praktiske detaljer koordineres mellem de to foreninger. Bl.a.
åbnes dørene tidligere i år, for at serveringen kan starte præcis kl 18:00.
Jagtforeningen:
Siden sidste VKR-møde har der været afholdt et par markprøver for
jagthunde.
Jagtforeningen står for det første bankospil i år. Det er fredag den
27.oktober.
Diverse:

OI fortalte, at kommunen har godkendt hans naturpark og placeringen
af shelters. Herunder også en nyligt opsat tipi (indianertelt). Der er fri adgang til
herlighederne. I løbet af åbningsdagen fandt 70 personer vej til OIs naturpark,
mange fra Vesterhede.
BM har deltaget i det kommunale arrangement Frivillig Fredag, som
var meget inspirerende. Stenderup Krogager Idrætsforening modtog året pokal
som anerkendelse af deres aktiviteter.

Næste møde onsdag d. 06. december 2017 kl. 19:00 – 21:00
Arne har sørget for at booke lokale og forplejning er aftalt

