Vesterhede Koordinations Råd
Referat
Møde onsdag d. 8. september 2021 kl. 19:00 – 21:00
Jens Højrup sørger for kaffe og kage
VKR
BLDR
Borgerforeningen
Støtteforeningen
Jagtforeningen
Krocketklubben og
Veteranbilklubben
Menighedsrådet
Idrætsforeningen
Bobklubben
Hallen
Byrådet
Referent

- PJ – Pia Jørgensen (formand)
- SJ – Susanne Jensen og JJ – Jørgen Johansen
- CM – Claus Markvardsen
- Kis
- JH - Jens Højrup
- OI – Ove Iversen
- JJ - Jørgen Johansen
- SJ – Susanne Jensen
- BM - Betty Merrild
- HJ - Helge Jensen
- HM – Henning Madsen og MR - Majbrit Rasmussen
- Eva Jensen

Fraværende: Betty (afbud)
Dagsorden:
Velkommen:
Velkomst ved Pia
Økonomi:
Økonomien ser pæn ud – der er indtil nu brugt penge på hjemmeside og service /
vedligehold af hjertestarter.
VKR har modtaget ansøgning fra Idrætsforening om støtte til etablering af
multibane (sandpude og nedlægning af SF sten). Idrætsforeningen indhenter
tilbud hos entreprenør, hvorefter VKR gerne vil behandle ansøgningen.
Infostander:
Der er rundsendt et tilbud på info-stander – yderligere specifikationer på stander
indhentes og der indhentes pris på tilkøb af lys. HJ synes, at tilbuddet lyder dyrt og
det aftalt, at HJ indhenter et yderligere tilbud.
Velkomstfolder til nye beboere i Vesterhede:
Borgerforeningens ”aktivitetskalender” (PJ og CM laver et forslag) sammen med
en flaske vin/blomst.
Hvem: Hele Vesterhede sogn – både by og land

Vesterhede Koordinations Råd
Problematik: Hvordan finder vi ud af, at der er flyttet nye ind? Afhængig af
tips/information fra naboer og andre, da GDPR forhindrer, at vi kan få
systematiske oplysninger. Vi kan spørge i Vorbasse, hvordan de administrerer
velkomstpakker.
Hvornår: Ny familie flytter ind i ejer/lejebolig
Bosætningskoordinator er CM – og han har fået 4-5 henvendelser
Orientering fra foreningerne:
Borgerforening:
Generalforsamling tirsdag den 28. september. Opfordring til, at byens børns
forældre støtter op ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet, da en del af
arrangementerne er målrettet børnene.
Banko startes op første fredag i november – 5. november. CM laver forenings
rækkefølge 6 gange før jul og 3 gange efter jul.
Julehygge den 28. november.
Hallen:
10 års jubilæum den 30. oktober – indbydelser er sendt ud. Ny stern er ved at
blive lavet. Ønske om at kirken køber grus til p-plads. Hallen kontakter
menighedsrådet.
2. og 3. oktober afholder Billund Kommunes foreninger en aktivitetsdag. Der er
mulighed for at tilmelde sig senest den 12. september til Billund Kommune –
Fritidsliv. Mikrohallen er dog udlejet i den weekend. Billund Kommune står for
markedsføringen og foreningerne står for selve aktiviteterne. Der er dog kun 10%
af kommunens foreninger, som pt. har budt ind med aktiviteter. Der har været
dårlig kommunikation omkring arrangementet.
Det forventes, at arrangementet gentages til næste år.
Menighedsrådet:
Tagprojektet er færdig nu. Der har været 2 konfirmander i år.
Gamle gravsten, som ikke er sikret, skal af sikkerhedsmæssige årsager fjernes.
VKR synes, at det er skam, at det historiske mistes. Det foreslås, at stenene lægges
ned, så det sikkerhedsmæssige er ok. Henning rykker på vegne af VKR
menighedsrådet for svar på tidligere henvendelse.
Jagtforeningen:
God sæson. 3 ud af 7 hold var til afsluttende skydning i Ribe Amt. Foreningen har
fået en Danmarksmester i jagtskydning.
Idrætsforeningen:
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Generalforsamling den 11. oktober kl. 19.00 og planlagt ekstraordinær
generalforsamling den 1. november kl. 19.00 for at få opdateret vedtægter –
krævet af Billund Kommune.
Bankospil til efterår/vinter.
Badminton er startet godt op. Der er ledige tider, da gymnastikpigerne fra
Grindsted er flyttet tilbage til Grindsted.
Byråd:
Budgetforhandlinger pt. og det er vanskelige forhandlinger pga. vanskeligheder
med at få økonomien til at nå sammen især på børne – og voksenområdet, og
ellers er der valg den 16. november.
Majbritt genopstiller. Henning genopstiller ikke af ressourcemæssige årsager.
Kroket:
Et hold har vundet Danmarksmesterskabet.
Veteranbilklubben:
Der er gang i aktiviteterne igen – 15-18 deltagere i gennemsnit til klubaften. Den
12. september er der træf på Karensminde.
Støtteforeningen:
Har været coronaramt, men nu går foreningen i gang med at planlægge
spændende aktiviteter.
BLDR:
Ønsker om placering af byggegrunde. JJ og SJ vil gerne klædes bedre på møderne.
Cykelsti mellem Hejnsvig og Vesterhede er på byrådets prioriteringslisten i 2023
og der bliver forhåbentlig afklaring af Bramming-Grindsted banen i 2022 ifølge
MR.
Diverse:

Næste møde onsdag d. 24. november 2021 kl. 19:00 – 21:00
Årsafslutning

Kommende mødedatoer i VKR:
Onsdag 24. november 2021
Kommende mødedatoer i BLDR:
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• Onsdag 06. oktober, kommunalt vælgermøde, Vorbasse Fritidscenter.
• Onsdag 27. oktober, kl. 19.00, Kirkehuset, Østergårdsvej 5, Stenderup.
Ansøgninger til landdistriktspuljen behandles.
• Mandag 22. november, kl. 18.00, Sdr. Omme.

