Vesterhede Koordinations Råd
Referat

VKR-møde onsdag d. 18. november 2015.

Næste møde mandag d. 11. januar 2016 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
HM – Henning Madsen – VKR
ÅM – Åge Madsen – Programudvalget
OI – Ove Iversen – Veteranbil- og Krocketklub
BM – Betty Merrild - Bobklubben
AH - Arne Hendrichsen – VKR (referent)

Fraværende på afbud
LK – Leon Kragh - Borgerforeningen
SJ – Susanne Jensen – Idrætsforeningen
JJ – Jørgen Johansen – Menighedsrådet
Fraværende
PJ – Poul Jensen - Haludvalget

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Linda Madsens udarbejdede skilte pryder nu indfaldsvejene til byen.
Opsætning af flagstænger volder en del hovedbrud, idet der ikke er
plads til at rejse dem i hvert side af ”Velkommen-skiltene”. Det blev besluttet, i
den østre ende at opsætte begge flagstænger til højre for skiltet, på indersiden af
fortovet parallelt med vejen. Vest for byen flyttes ”Velkommen-skiltet” til før
kommunens byskilt, og flagstængerne rejses som ved det andet skilt. HM
kontakter Lars’ Multiservice for opsætning inden udgangen af november.
Opsætning af prototype af pylonskilt har været udskudt, så punktet
om tilsvarende skilt ved indkørslen til hallen må vi afvente situationen og tage
stilling til næste VKR-møde.
VKR:

Snerydning og almindelig renholdning af fortovet langs kirkemuren,
omkring hallen og langs stakittet mod Egebjerg Landevej, skal AH kontakte
Søren fra Donslund, som tilbyder snerydning til husejerne i byen. Han vil blive
bedt om at give et tilbud på opgaven. Måske Menighedsråd, Borgerforening og
Hallen kan dele omkostningen hertil?
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BLDR:

Næste møde i BLDR er 23. november.
Kommunen har bevilget en trampesti ud mod mosen som den vil
etablere efter anvisning fra os. HM kontakter kommunen.

Borgerforeningen:
Var ikke repræsenteret på mødet
Idrætsforeningen:
Var ikke repræsenteret på mødet
Haludvalget:
Var ikke repræsenteret på mødet
Bobklub:

Der er stævne 21. november.
Bobklubbens første bankoaften afviklet med fint fremmøde. BM har
bedt Linda Madsen udarbejde en oversigt over bankoaftenerne i hele sæsonen.
Den tilskrives en del af forklaringen for den gode deltagelse af bankospillere.
Krocketklub:
De 12 medlemmer træner hver lørdag. Søndag den 22. november
afvikles det årlige julestævne. Arrangementet plejer at være godt besøgt.

Programudvalg:
ÅM har talt med Kim ?, som har fortalt at Dansk Antenneforening står
for vedligehold af antenneanlæggene. Vores anlæg vil blive underkastet en
gennemgang i 1. kvartal 2016 og derefter gøres status, om det lever op til You
See’s minimumskrav. Hvad resultatet af denne statusopgørelse bliver, er et helt
åbent spørgsmål p.t. herunder også, om You See vil forsyne Vesterhede med TVsignal.
Menighedsrådet:
Var ikke repræsenteret på mødet

Veteranbilklubben:
Årstiden medfører, at aktivitetsniveauet er meget lavt.
OI har haft 15 års jubilæum i veteranklubben den 12. september, men
der var kun havde reageret på hans invitation til festligholdelsen.
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Diverse:

23. november kl. 15:00 – 18:00 inviterer kommunen til borgermøde
om ”Fremtidens Billund”, herunder erhvervsudvikling, turisme etc. Alle kan
deltage og interesserede han kontakte Henning Madsen, som vil formidle
tilmelding. Han kan nås på mail: HM@Vesttech.dk eller mobil 23 22 01 93.
24. november kl 18:00 afholdes møde i Magion, hvor repræsentanter
fra den politiske JA-side og NEJ-side krydser klinger som optakt til den
forestående afstemning om Retsforbeholdet den 03. december.
HM bebuder, at han ikke længere kan påtage sig rollen som formand
for VKR, men repræsentationen i BLDR bibeholder han indtil videre. I
forlængelse af et evt. formandsskifte indkaldes til drøftelse af VKRs fremtid, og
hver forening opfordres til at deltage med 2 repræsentanter denne aften. Der
henvises i øvrigt til separat indkaldelse.
Næste møde onsdag d. 11. januar 2016 kl. 19:00 – 21:00
AH reserverer mødelokalet i hallen – og sørger for kaffe.
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