Vesterhede Koordinations Råd
Referat

Ekstraordinært VKR-møde onsdag 16. januar 2019

Næste møde onsdag d. 06. februar 2019 kl. 19:00 – 21:00
Til stede:
VKR
BLDR
Borgerforeningen
Støtteforeningen
Jagtforeningen
Krocketklubben og
Veteranbilklubben
Menighedsrådet
Idrætsforeningen
Bobklubben
Hallen
Byrådet

- AH - Arne Hendrichsen (formand og referent)
- AH – Arne Hendrichsen og OI – Ove Iversen
- KN – Klavs Nielsen
- LA – Lissi Andreasen og PJ – Pia Jørgensen
- JH - Jens Højrup
- OI – Ove Iversen
- JJ - Jørgen Johansen
- SJ – Susanne Jensen
- BM - Betty Merrild
- HJ - Helge Jensen
- HM – Henning Madsen

Dagsorden:
Det ekstraordinære møde var indkaldt, idet AH ønskede at fritstille
hvervet som formand for VKR og andre tillidsposter med øjeblikkelig virkning.
AH redegjorde for baggrunden for sin beslutning og afleverede diverse
oversigter, regnskab og projekter til koordinationsrådet.
De tilstedeværende beklagede AHs beslutning og tilkendegav, at han
har forvaltet formandsskabet til alles tilfredshed.
Den fremtidige struktur for samarbejdet i VKR blev drøftet indgående
og man konkluderede følgende:
- Samarbejdet i VKR mellem foreningerne har topprioritet
- Det fremtidige formandskab kan varetages af en person uden
foreningstilknytning, som tilfældet har været med AH
- Fortsat repræsentation og aktivt arbejde i Billund Landdistriktsråd
– BLDR - bør fortsætte uændret med to repræsentanter

Vesterhede Koordinations Råd
OI vil fortsat deltage i BLDR og den anden repræsentant vil blive valgt så snart
som muligt.
VKR holder næste møde onsdag den 06. februar 2019 kl 19:00 i mødelokalet i
hallen med det formål at vælge ny formand.
Alle borgere i Vesterhede er velkomne til at deltage. Findes der nogen i
lokalsamfundet, der har tid og lyst til at koordinere samarbejdet i VKR som
formand, eller til at repræsentere Vesterhede i BLDR, opfordres vedkommende til
at kontakte et af de siddende medlemmer.
Diverse:

Der var ingen emner til debat.

Næste møde onsdag d. 06. februar 2019 kl. 19:00 – 21:00
Susanne Jensen sørger for kaffe og kage
Kommende mødedatoer:
Onsdag 20. februar 2019 - Onsdag 08. maj 2019

