Kære Erhvervsdrivende i Hee Sogn!
Som du måske er bekendt med, er der blevet etableret en ny forening i Hee, under navnet Hee
Erhvervsforening.
I foreningens formålsparagraf står der:
”Foreningens formål er at fastholde og udvikle virksomhedslivet i Hee Sogn, til gavn for
lokalsamfundet. I videre forstand, at medvirke til at fremme liv og trivsel i de små
landsbysamfund.”
Og hvordan gør man så det? - Ja, det er det som vi gerne vil i gang med. Forudsætningen for at
lykkes med vores gode formål må være, at vi står sammen om vores ramme og fælles lokalsamfund;
det lille Hee Sogn.
Først, vil vi gerne være så mange som muligt. Medlemskabet koster kr. 500,00 for resten af 2012.
Vi har oprettet en konto i Landbobanken og kontonummeret står her: 7670 4611 021.
NB: Husk at oplyse navn, adresse og cvr nummer. Så ved vi hvem der indbetaler.
Foreløbige arbejdspunkter i foreningen:
 Åben Landsby – 2013. Åbne døre i Hee d. 1. juni 2013. I samarbejde med blandt andre
Lokalrådet.
 At løfte standarden i vores lokalområde
 Byporte
 Networking i erhvervslivet
 Relevante foredrag
 Fælles idébank, fælles innovation
I bestyrelsen er vi nu gået i gang med arbejdet.- Vi hører meget gerne fra jer derude. Er der sager
der optager jer? Ting I går og snakker om? Noget der burde gøres noget ved? Eller noget, som I
godt kunne tænke jer at høre mere til?
Alle emner der relaterer sig til ovennævnte formålsparagraf, er noget vi gerne vil høre om og kigge
nærmere på!
Vi planlægger på sigt at oprette vores egen hjemmeside, som der linkes til fra Hee.dk. Indtil da
finder du os her på dette sted.
Ring til os:
Formand for bestyrelsen: Michael Nielsen, Hee Enterprise tlf.: 3016 3010
Næstformand; Lars R. Christensen, Tømrerfirmaet Lars R. Christensen
Kasserer; Lars G. Kristensen, Hee Gulvservice
Sekretær; Jørgen Petersen, Siersbæklund Døgncenter tlf.: 2991 4827
Bestyrelsesmedlem; Lars Ditlev, Bratbjerg Dambrug tlf.: 4074 5100

