
Møde i Hee Lokalråd 

7. november 2011, kl. 19.30 

Mødested: Ole Mortensen, Agersbækvej 26, Hee 

 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

 

2. Ophør af plus-butikken i Hee. 

Som bekendt lukker plus-butikken i 

Hee ved udgangen af denne måned. Der 

er annonceret, at butikken kan lejes fra 

1. nov. 2011. Det må nok anses for 

svært at finde en efterfølger for 

butikken, så vi må se i øjnene, at den 

sidste nærbutik forsvinder i Hee. Kan 

eller skal lokalrådet tage nogle 

initiativer? Har vi gode ideer? Vil 

butikken ved Feriecenter Vest kunne 

blive en nærbutik for Hee? 

 

3. Siden sidst – igangværende sager. 

- Nyt vedr. Åben-landsby arr.. 

- Nyt vedr. brug af kommunens 

nedrivningspulje. 

- Nyt vedr. ansøgninger til LAG-

midler. 

- Informative byporte. 

 

4. Videre arbejde med stiforbindelsen 

Stadil-Vonåen. 

Drøftes på baggrund af tidligere 

udsendt mail fra Thomas til 

bestyrelsen. 

 

5. Næste møde. 

Næste møde er 5. december 2011 ved 

Erling. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Jørn Jacobsen 

 

Afbud: Paul, Erling. 

Gæster: Henrik Hauge, Ringkøbing-Skjern Kommune 

(pkt. 4). Claus Hansen, Feriecenter Vest (pkt. 2). 

 

1. Godkendt. 

 

NB: Der afholdes stiftende generalforsamling for Hee 

Erhvervsklub den 1. december 2011 i cafeteriet, 

Feriecenter Vest. 

 

2. Flere ideer drøftet. JJJ spørger brugsen i Tim om evt. 

planer for at overtage butikken i Hee. 

 

3.  

- Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hee 

Sogneforening vedr. Åben-landsby arrangementet.  

- Drøftedes. 

- Der er nu indsendt ansøgning til Friluftsrådet om støtte 

til projektet omkring en Natur- og fiskelegeplads ved 

Hover Å. 

- Udsat til næste møde. 

 

4. Det videre forløb blev drøftet og aftale med Henrik 

Hauge. Der indsendes en ansøgning om frigivelse af 

pengene til det samlede projekt.  Der bør indsendes en 

ansøgning til LAG-midlerne til supplering af 

finansiering af projektet. (1. runde i 2012). 

Regninger for udført arbejde i forbindelse med 

stiforbindelsen sendes elektronisk til Ringkøbing-Skjern 

Kommune via EAN-nummer. Peder Galsgaard 

kontrollerer udbetalingerne (får tilsendt kopier fra 

Henrik Hauge). 

Thomas tager kontakt til landinspektør med henblik på 

planlægning og gennemførelse af møderne med de 

berørte lodsejere, stiføring m.m.. 

 

5. Dagsorden følger. 

/Jens Jørn Jacobsen 

 


