Vesterhede Koordinations Råd
Referat

VKR-møde onsdag d. 11. maj 2016.

Næste møde onsdag d. 31. august 2016 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
VKR
BLDR
Bobklubben
Menighedsrådet
Borgerforeningen
Krocketklubben og
Veteranbilklubben
Hallen
Støtteforeningen
Idrætsforeningen
Jagtforeningen

- AH - Arne Hendrichsen (formand og referent)
- HM - Henning Madsen
- BM - Betty Merrild
- JJ - Jørgen Johansen
- LK - Leon Kragh
- OI - Ove Iversen

- PJ - Poul Jensen
- EH - Erik Hansen
- PHN - Peter Holt-Nielsen
- JH - Jens Højrup

AH havde inviteret Mona Hvid, kommunens konsulent i projektet Mobilitet i
Landdistrikterne, til at indlede mødet. Hun skal afdække behovet i kommunens
lokalområder, og skal aflevere den afsluttende rapport til byrådet 01. august i år.
Vi konstaterede, at det offentliges busdrift reduceres gradvist pga ringe
udnyttelse af de store busser. Især i skolernes ferier er Vesterhede berørt af
manglende busser. Mona Hvid bad om et anslået antal borgere, som forhindres i
at få løst deres transportbehov. Deltagerne forklarede, at problemet ikke
eksisterer, fordi borgerne har fundet private løsningerne ved at familie, venner
eller naboer kører for de pågældende.

Vi drøftede forskellige alternative løsninger til dagens situation som f.eks.:
- Indsættelse af mindre busser, der til gengæld skulle køre hyppigere.
- ”Opsamlingsbusser”, der kører i faste ruter mellem de mindre byer,
og
bringer passagerer til centrale holdepladser, hvor de store busser
kører.
- Benyttelse af internet-siden ”Go-More”, som tilbyder samkørselsmuligheder overalt i landet
- Etablering af Vesterhedes eget fælleskørsels-system på den nye

Vesterhede Koordinations Råd
hjemmeside
Mona Hvid gjorde sig notater om vores forslag og afsluttede med at henvise til
sin Facebook-side: Transport på Landet.

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Flagstænger er nu etableret i begge ender af Egebjerg Landevej samt
ved den sydlige indkørsel til byen på Daugårdvej. Det vil være en god idé, at
flagning styres af en/to faste personer. VKR opfordrer eventuelle interesserede
til at melde sig.
Pylonskilt ved indkørsel til hallen er endnu uafklaret, men HM
foreslog at kontakte det tidligere Nebel Handelscenter for at spørge, om vi evt.
kan købe det.
Trampesti i Vesterhede er oprindeligt foreslået af kommunen, og VKR
bedømmer behovet for begrænset. I stedet skal vi arbejde på at få en cykelsti
mellem Vesterhede og Hejnsvig.
BM refererede til kommunens ILDSJÆLEVÆRKSTED den 31. marts
(referatet findes vedhæftet).
Webdesigneren for vores nye hjemmeside har efterlyst de manglende
fotos og tekster, og Karen Kragh/AH har kontaktet de berørte foreninger
direkte.
Sammen med påmindelsen om mødet i aften, havde AH sendt
materiale om visionerne for udvikling af bymidten. Det blev der ikke tid til at
arbejde videre med.
BLDR:

Der har været afholdt årsmøde 20. april – referat vedhæftet.
Mellem BLDR og kommunen holdes der 2 møder om året ligesom der
udover holdes møder med lokalrådene.
Hovedemnet for Billund Kommune de kommende 1 ½ til 2 år et
turisme, hvorfor det hovedsageligt vil være til turismeprojekter og etablering af
mikrovirksomheder, at der vil blive ydet LAG-tilskud. Vi skal dog fortsat holde
gryden i kog vedr. udviklingen af den tidligere skolegrund for at kunne komme i
betragtning til BLDR-midler i fremtiden.
Borgerforeningen:
Foreningen arbejder for tiden med planlægning af aktiviteterne til
årets sportsfest, afviklingen af Skt Hans, samt årets udflugt, som med forbehold
forventes at finde sted 03. september. Ikke mindst overvejelser om transport
skal foregå med bus eller i private biler. BM foreslog at borgerforeningen søger
fondsmidler specielt rettet mod foreningers busture.
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Idrætsforeningen:
Programmet for sportsfesten er klart. Det ligner meget programmet
fra tidligere år. Fester starter onsdag 08. juni.
Haludvalget:
Ikke noget særligt at berette, ud over at udlejningen går
overraskende godt taget i betragtning, at bookinger ikke har kunnet foretages
direkte på hjemmesiden.

Bobklubben:
Bobklubbens ”festturnering” ligger på sportsfestens første dag, og BM
opfordrer alle til at melde sig at deltage. Her udover er der ”sommerstille”.

Krocketklubben:
Fra Vesterhede har der deltaget 2 hold – et elitehold og et A-hold i de
to turneringskampe, der at været. Resultaterne har været gode. Vores klub var
værter ved et stævne i sidste måned, som var godt besøgt.

Menighedsrådet:
Der skal være valg til Menighedsrådet til november. Vesterhede søger
igen biskoppen om lov til at valget er 2-årigt-(normalt er valgt til menighedsråd
4-årige), og alle nuværende medlemmer modtager genvalg. Dog mangler man
kandidater til valg af suppleant.
10. september er der sogneudflugt, som i år går til Egeskov Slot.
Hejnsvig Kirke er lukket for renovering, og gudstjenesterne holder i
Vesterhede. Ved den første efter lukningen modtog vores kirke 63 kirkegængere.
MHR søger ny graver. Vores nuværende graver har fået job i
nærheden af sin bopæl ved Herning. 13-14 ansøgere har meldt deres interesse,
og Vesterhede MHR arbejder målrettet på, at kunne beholde en graverstilling i
Vesterhede.
Veteranbilklubben:
I næste måned skal klubben på besøg i Olsens Paradis hos en gammel
samler med mange flotte gamle sager. I juli er der træf hos Ove og derefter går
turen til Kvie Sø. Klubben har fået egen hjemmeside: www.DVK-Vesterhede.dk
Støtteforeningen:
I slutningen af maj måned holder foreningen bestyrelsesmøde for
blandt andet at drøfte fællesspisninger i efteråret.
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Jagtforeningen:
Skydebanerne på Midtkærvej er åbne i perioden februar til
september, og for nybegyndere er der lejlighed til prøveskydninger 2 fredage i
juni måned. Fredagene er generelt meget aktive. Der skydes 86 runder og der er
mange udenbys deltagere.
7 hold á 5 personer deltager i holdskydningerne i Ribe Amt.
Om vinteren arrangerer foreningen hundedressur inden døre og om
foråret rykkes der uden for.
Medlemmerne deltager i Danmaks-mesterskaberne. I år skal
mesterskaberne holdes hos os, og to hold deltager. Desuden arbejder man på at
skaffe Verdens-mesterskaberne til Vesterhede.
Diverse:

BM fortalte at Kvindeklubben eksisterer og arbejder indenfor samme
emneområder som hidtil. Borgerforeningen har tilbudt, at klubben kan holde
sine møder på torsdage, hvor der også er Torsdagscafé.

Næste møde onsdag d. 31. august 2016 kl. 19:00 – 21:00

Arne sørger for at booke lokale og sørger også for kaffe denne gang.

