Vesterhede Koordinations Råd
Referat
Møde onsdag d. 25. maj 2022 kl. 19:00 – 21:00
Ove Iversen sørger for kaffe og kage

VKR
BLDR
Borgerforeningen
Støtteforeningen
Jagtforeningen
Krocketklubben
Veteranbilklubben
Menighedsrådet
Idrætsforeningen
Bobklubben
Hallen
Vandværket
Byrådet
Referent

- PJ – Pia Jørgensen (formand)
- SJ – Jørgen Johansen
- KN – Klaus Nielsen
- KN – Kirsten Nielsen
- JH - Jens Højrup
- AG – Anton Gade
- OI – Ove Iversen
- JJ - Jørgen Johansen
- SJ – Susanne Jensen (afbud)
- BM - Betty Merrild
- HJ - Helge Jensen
- CA – Carsten Antonsen (afbud)
- MR - Majbrit Rasmussen (afbud)
- Eva Jensen

Velkomst v/ Pia
Infostander:
Der er indhentet tilbud fra i alt 3 steder og det blev besluttet at gå videre med tilbuddet fra Linda Madsen.
Grøn pylon med hvid tekst. Pia søger kommunen om tilladelse.

Tilbud om pakkeboks:
Vi har fået tilbud om opsætning af pakkeboks. Besluttet at undersøge nærmere omkring vilkår og betingelser.

Orientering fra foreningerne:
Borgerforening:
I gang med at arrangere til sportsfest. Der bliver nye børneaktiviteter. Sankt Hans den 230622 på stadion.
Udflugt under planlægning – Forventer, at det bliver til Samsø den 030922.
Hallen:
Gang i udlejningen. I samarbejde med idrætsforeningen er der lavet 51 paller med sten til en ny belægning.
Resterende sten bliver fjernet indenfor kort tid.
Jagtforeningen:
Der er gang i skydningen. God tilslutning. 2 hold skal til kvalifikationsskydning til DM. Veteranskydning i
august.
Kroket:
Stævne den 040622, hvis der er tilslutning. Natstævnet blev aflyst pga. manglende tilslutning.
Veteranklub:
Der er gang i forskellige træf.

Vesterhede Koordinations Råd
Kirken:
Peter Fredensborg er valgt som ny provst. Peter har været præst i Billund i 20 år. Jørgen bekræfter aftale med
provstiet om borgermøde omkring gravsten onsdag den 29. juni. Vigtigt, at det bliver reklameret for mødet
både på facebook og på papir. Der er formuleret en invitation til print. Jørgen har sendt den til Pia.
Støtteforeningen:
Fælles spisning – ikke så mange tilmeldte, men hyggeligt for deltagerne.
Der er nogle tilmeldte medhjælpere til toiletrengøring ved Vorbasse Marked, men fortsat plads flere, så kom
frisk. Tilmelding til Lissi.
Medvirket ved serveringer på Magion.
Bob:
Sommerlukket – der er bobturnering til sportsfesten.

Evt:
Intet at bemærke.

Næste møde onsdag d. 31. august 2022 kl. 19:00 – 21:00

Kommende mødedatoer i VKR:
Onsdag den 30. november

