
Møde i Hee Lokalråd 

5. december 2011, kl. 19.30 

Mødested: Erling Madsen, Hovervej 54, Hee 
 

Dagsorden: Referat: 

Mødedeltagere: Jens Jørn Jacobsen, 

Paul Oxfeldt, Erling Madsen, Rita 

Byskov, Peder Galsgaard, Ole 

Mortensen, Thomas Olsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

 

2. Stiforbindelsen, Stadil-Vonåen. 

Der er tilbud fra landinspektør. Se mail 

fra Thomas. Planlægning af det videre 

forløb. Evt. nyt fra kommunen (Peder). 

 

3. Ny kommuneplan i høring. 

Se mail fra Rita. Til drøftelse om, vi 

skal indsende høringssvar og i givet 

fald hvilket høringssvar. 

 

4. Afklaring af lokalrådets opgaver og 

kompetencer i forhold til Hee 

Sogneforening. 

På baggrund af det forløbne års sager 

og opgaver i lokalrådet ønsker jeg en 

drøftelse og en afklaring af opgaver for 

lokalrådet og sogneforeningen m.fl.. 

Kan vi mere præcist afgrænse, hvilke 

opgaver sogneforeningen løser og 

hvilke lokalrådet løser? 

Hvem udfører opgaverne og hvor ligger 

ansvaret for udførelse af opgaverne? 

Hvordan definerer vi bestemmelserne i 

vores vedtægter §1? 

 

5. Siden sidst/øvrige løbende sager. 

Orientering og drøftelse. 

 

6. Eventuelt. 

 

Næste møde: 9. januar 2011 ved 

Thomas. 

1. Godkendt. 

 

2. Vi drøftede de to muligheder for det videre arbejde: 

Enten en dialogbaseret løsning med berørte lodsejere 

eller en tvangsløsning via lokalplan. Vi besluttede at 

arbejde for en dialogbaseret løsning. Handleplanen 

bliver derfor: 

1. fase: Skitse over stiføringen (eget arbejde, OM og TO 

udarbejder materialet til næste bestyrelsesmøde), liste 

over berørte lodsejere (landinspektør), udkast til 

deklaration (landinspektør), 1. møde med lodsejere 

(lokalrådet med deltagelse af landinspektør). Der 

udsendes invitation med orientering om projektet inden 

mødet. TO aftaler nærmere med Geopartner, 

Ringkøbing. 

Et særligt problem er vedligeholdelse af stien. OM tager 

kontakt til Kenneth Madsen, R-Skommune vedr. sagen  

2. fase: Færdiggørelse af projektet. 

 

3. Der er høringssvar den 8. februar 2012. Sagen drøftes 

igen på næste bestyrelsesmøde. Fokusområde for os 

kunne være lokalområdets muligheder for fortsat at have 

skole og daginstitution. 

 

4. Drøftedes. Bestyrelsen vurderer, at lokalrådets arbejde 

i 2011 har været i overensstemmelse med vedtægternes 

§1. (Formålsbeskrivelsen). PG vil ligeledes drøfte 

lokalrådets opgaver med sogneforeningens bestyrelse på 

deres førstkommende møde. 

 

5. Aftale med DSB om stiovergang er underskrevet.  

JJJ indhenter nyt vedr. LAG-ansøgning til natur- og 

fiskelegepladsen.  

Der er ny vindmølleprojekt i No-området. PG deltager i 

orienteringsmøde. 

Der bliver indkaldt til opstart af en erhvervsklub i Hee. 

Mødedato: 17. januar 2010. EM og PG indkalder. 

Åben-landsbyarrangementet blev fastsat til lørdag den 

14. april 2012. Arbejdsgruppen tiltrædes af en 

repræsentant fra skolens støtteforening. Til afklaring: 

Reklame for arrangementet? Kommunal medvirken? /JJJ 

 


