Vesterhede Koordinations Råd
Referat

VKR-møde onsdag d. 11. januar 2016.

Næste møde torsdag d. 03. marts 2016 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
Bobklubben
Menighedsrådet
Programudvalget
Borgerforeningen
Idrætsforeningen
Krocketklubben og
Veteranbilklubben
Hallen
Støtteforeningen
VKR

- Betty Merrild
- Jesper Jespersen
- Eva Jensen
. Jesper Bygvraa
- Åge Madsen
- Leon Kragh
- Klavs Nielsen
- Susanne Jensen
- Claus Markvardsen
- Ove Iversen
- Poul Jensen
- Claus Frisk
- Erik Hansen
- Henning Madsen (formand)
- Arne Hendrichsen (referent)

Fraværende på afbud
Jagtforeningen
Fraværende
Arne oplyste at jagtforeningen havde meldt afbud pga generalforsamling.
Gennemgang af referat fra sidste møde:
Opsætning af flagstænger og flytning af byskilt i vestre ende af Egebjerg
Landevej bestilt hos Lars’ Multiservice.
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.
Vi har ikke fået afklaret med kommunen, hvor den bebudede trampesti
skal føres. Arne tager sig af spørgsmålet.
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VKR:

Alle foreninger er specielt indbudt til at deltage med to repræsentanter i
aftenens møde, idet det skal afdækkes, om foreningerne er interesseret i at
fastholde VKR som paraplyforum for Vesterhedes foreninger. Det blev besluttet, at
VKR fortsat skal være foreningernes fælles organ for udveksling af informationer og
repræsentation over for kommunen og myndighederne. Mødehyppigheden skal
være uforandret – ca. hver anden måned – med én deltager fra hver forening.
For at imødegå, at møder smutter ud af deltagernes hukommelse, vil
indkaldelse blive sendt ca. en uge før mødet fulgt op af en sms en til to dage før
mødet. Foreningerne skal være opmærksom på at sende en suppleant, når den faste
VKR-repræsentant er forhindret i at deltage.
Idet Henning gennem længere tid har ønsket at træde tilbage som
formand for VKR, valgte mødet Arne som ny formand.
Snerydning og almindelig renholdning af fortovet langs kirkemuren,
omkring hallen og langs stakittet mod Egebjerg Landevej, skal Arne kontakte Søren
fra Donslund, som tilbyder snerydning til husejerne i byen. Han vil blive bedt om at
give et tilbud på opgaven. Menighedsrådet, Borgerforeningen og Hallen besluttede
på mødet at dele omkostningen hertil?
BLDR:

Når lokalområderne i fremtiden søger kommunen om tilskud til diverse
projekter, skal BLDR vurdere ansøgningen og efterfølgende indstille til kommunen
om evt. godkendelse. Den egentlige godkendelse ligger fortsat hos kommunen.
Henning meddelte desuden, at arbejdsbyrden i BLDR bliver stadigt mere
omfattende. Referatet fra sidste møde er på hele 6 sider, hvor det i starten var på en
– maks. to – sider. Der holdes 6 – 7 møder årligt. Kommunen har ansat en konsulent
til at strømline arbejdet i og omkring BLDR og de kommunale tilskudsordninger. En
af BLDRs tovholder opgaver er kommunens turismeindsats.
Afledt af stigende arbejdsopgaver i firmaet og privat ønsker Henning at
begrænse deltagelse i BLDR-møder i fremtiden, og lægger derfor op til, at VKR
hjælper med at finde en substitut, som kan aflaste Henning, når han ikke kan
deltage i BLDR-møder. Ove indvilger i at deltage sammen med Henning på næste
BLDR-møde den 23. februar, for at vurdere om opgaven er noget for ham. Han
melder tilbage på næste VKR-møde.
Borgerforeningen:
Sæsonens sidste bankospil løber af stabelen i denne måned.
Generalforsamling afholdes ultimo februar. Næste møde skal fokusere på
kommende aktiviteter, medlemskort etc.
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Hjemmesiden er atter blevet hacket. Karen er godt træt af det store
arbejde, der ligger i at få siden op at køre igen den ene gang efter den anden.
Forskellige muligheder for at afhjælpe de konstante angreb blev drøftet, og Henning
tilbød at undersøge forudsætningerne for at installere en effektiv fire-wall. For
hallen er det problematisk, når hjemmesiden ikke kører, fordi bookinger skal
foretages via hjemmesiden. Man har endnu ikke overvejet supplerende adgang til at
foretage reservation af lokaler.
Idrætsforeningen:
Bankospillene er vel overstået. Der har været mange fremmødte fra
nabobyerne, hvilket er glædeligt. Badminton og boldgymnastik giver en
tilfredsstillende belægning af halkapaciteten. Snart banker de indledende øvelser til
planlægning af Sportsfest 2016 på døren.
Haludvalget:
Dørlåsen er blevet skiftet, og nu er det muligt automatisk at holde døren
åben i tidsrummet 17:30 til 22:30 mandag til fredag. Adgang uden for dette tidsrum
kræver fortsat kode til døren.
Ind imellem er temperaturen i hal og mødelokale ikke behagelig. Dette
skyldes sandsynligvis at nogle brugere glemmer at sætte termostaten tilbage til
udgangspunktet, når de har haft indstillingen ændret. Hallens bestyrelse overvejer
mulige løsninger.
Nogle brugere har for vane at åbne vinduer, især i
omklædningsrummene. Men de bliver ikke lukket igen. Hallens bestyrelse vil
undersøge, om der er myndighedskrav om vinduer som flugtvej ud af
omklædningsrummene, og/eller om automatisk lukning kan kobles på dørlåsen.
Bobklubben:
Der har været afholdt startstævne i Krogager lørdag den 09. januar. Et
stort arrangement med 76 deltagere fordelt på 38 hold. Bankospillene har været
tilfredsstillende.
Betty roste arrangørerne bag ”Torsdags-café’en”. Der er åbent hus hver
anden torsdag 14:00 – 17:00 i hallens mødelokale. Stemningen er hyggelig og de er
godt besøgt.
Krocketklubben:
Kører på sæsonbetinget vågeblus. Der er træning på lørdage. Stævner
starter formentligt op i marts, og igen i år stiller klubben med 2 hold i årets
turneringer.
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Programudvalget:
YouSee arbejder ihærdigt på at omlægge signalerne fra kobberkabler til
fibernet. Åge forventer at midt i denne måned stiller YouSee alle kanaler til rådighed
for brugerne i Vesterhede, så de kan vurdere hvilke programmer, de ønsker at tegne
abonnement på. Den store TV-pakke forventes at koste årligt kr. 4.000,- til 5.000,Billedkvaliteten bliver HD-format.
Den gamle antenneforening består i dag af ca. 35 husstande. YouSee vil
give disse et tilbud om tilslutning til fibernettet. Idet YouSee henvender sig direkte
til hver enkelt husstand og løser eventuelle problemer individuelt, må det forventes
at antenneforeningens dage er talte.
Menighedsrådet:
MHRs faste repræsentant i VKR har fridag på mandage, hvorfor vi helst
skal holde møderne på andre dage. Det er taget til efterretning. MHR forventer, at
Vesterhede Kirke vil blive brugt meget mere end normalt, når Hejnsvig Kirke skal
renoveres i løbet af 2016.
Betty fremsatte ønske om, at kirken også hænger salmenumre op på
tavlerne selv om numrene vises i dias-visningen, der en gang imellem er en del af
gudstjenesten, umiddelbart før salmen skal synges.
Veteranbilklubben:
Ove er blevet områdets kontaktperson for Citroën-klub Danmark. Der er
månedlig klubaften den sidste mandag i måneden, og i denne måned indeholder
klubaftenen filmforevisning. Igen i år er der Åbent Hus arrangement hos Ove. Det
bliver den 19. marts, hvor alle er velkomne og hvor Citroën-klub Danmark møder
med mange flotte biler.
Diverse:

Ingen indlæg.

Næste møde torsdag d. 03. marts 2016 kl. 19:00 – 21:00
Arne reserverer mødelokalet – og Betty sørger for kaffe.
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