
Møde i Hee Lokalråd 

9. januar 2012, kl. 19.30 

Mødested: Thomas Olsen, I.C.Christensensvej 28, Hee 
 

Dagsorden: Referat: 

Mødedeltagere: Peder Galsgaard, Thomas 

Olsen, Rita Byskov, Ole Mortensen, Jens 

Jørn Jacobsen. Der var afbud af Paul Oxfeldt 

og Erling Madsen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Stiforbindelsen, Stdil-Vonåen. 

Fortsat drøftelse fra sidste møde. 

 

3. Høringssvar til den nye kommuneplan. 

Se kommuneplanen på kommunens 

hjemmeside. 

 

4. Siden sidst/løbende sager. 

a. PG orienterer fra sidste bestyrelsesmøde i 

sogneforeningen vedr. samarb. mellem 

sogneforeningen og lokalrådet. 

b. Vindmølleprojektet i No-området. (PG) 

c. Ansøgninger vedr. Natur- og Legeplads. 

(EM/JJJ) 

d. ”Åben-Landsby” 

 

5. Planlægning af 

borgermøde/generalforsamling. 

Skal afholdes inden 20. marts 2012. 

Vedtægtsændringer? Forslag til §3, stk. 1:  

”Lokalrådet består af minimum 7 

medlemmer, herunder 1 udpeget af Hee 

Sogneforenings bestyrelse. 

Lokalrådsmandatet er 2-årigt med valg af 3 

medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige 

år. Der vælges for hvert år to suppleanter og 

2 revisorer. Genvalg kan finde sted”. – 

resten af stk. 1 som nu.. 

Valg? 

 

6. Eventuelt. 

Næste møde? 

 

Med venlig hilsen 

Jens Jørn Jacobsen 

1. Godkendt. 

 

2. Kort over stiføring udføres senere. Aftaler med 

landinspektør på plads. Vedr. fremtidig 

vedligeholdelse af stien: TO tager kontakt til 

lederen for Vej og Park, Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Skilte og beskrivelser opsættes af 

kommunen. 

Med hensyn til endelig fastlægning af stiføring og 

afgrænsning mellem etape 1 og etape 2 laver vi en 

besigtigelsestur sammen med formanden for Stadil 

Sogneforening, planlagt til søndag den 22. januar 

2012, kl. 13.00 med start ved broen over Vonåen. 

TO, OM og JJJ deltager. 

JJJ sender svar til Henrik Hauge, RD-kommune. 

 

3. Vi udarbejder et høringssvar sammen med Hee 

Sogneforening med bemærkninger til 

strategiplanens afsnit om udvikling af 

landdistrikterne. Vi vil forslå, at kommunen 

udpeger bl.a. Hee til kommende udviklingsområde 

i kommunen. 

 

4. 

a. Lokalrådet skal nytænke og inspirere og bl.a. 

være kontaktled til kommunen o.a. Egentlige 

praktiske opgaver laves af arbejdsgrupper i 

sogneforeningens regi. Samarbejdet mellem 

sogneforeningen og lokalrådet vil blive drøftet på 

den kommende generalforsamling i 

sogneforeningen. 

b. 4,5 km-zonen for tilskud fra No-møllerne kan 

omfatte Ølstoft-lejrens grund. Der kan derfor kun 

indsendes ansøgning om tilskud til det i natur- og 

fiskelegepladsprojektets beskrevne bålhus og 

stierne på lejrens område. Desuden vil der være 

mulighed for aktiviteter i Hvingelområdet, evt. til 

skydebanen. JJJ informerer Erling Madsen som 

formand for jagtforeningen. 

c. Arbejdsgrupper er suppleret med en repr. fra  

skolen. 

 



 5. Vi planlægger borgermøde/generalforsamling 

for lokalrådet (foreløbig dato) mandag den 19. 

marts kl. 19.30 i Hee Stationsbygning. Peder 

Galsgaard vil undersøge mulighederne for at 

supplere generalforsamlingen med et foredrag. 

Følgende er på valg: Thomas, Ole og Erling. 

Bestyrelsen indstiller den foreslåede 

vedtægtsændring til godkendelse. Ved vedtagelse 

fortsætter Rita yderligere et år. 

 

6. Næste møde er den 6. februar 2012 hos Jens 

Jørn Jacobsen. 

 

 

 


