
Møde i Hee Lokalråd 
16. april. 2012, kl. 19.30 

Mødested: Rita Byskov, Agersbækvej 22, Hee 
 
Dagsorden: Referat: 
Mødedeltagere: Peder Galsgaard, Erling 
Madsen, Rita Byskov, Ole Mortensen, 
Thomas Olsen, Arne Christensen, Jens Jørn 
Jacobsen 
 
Afbud: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
Valg af formand. 
Valg af næstformand. 
Valg af sekretær. 
 
3. Kommende eventuelle ændringer af 
vedtægterne. 
De reviderede vedtægter er vedlagt 
dagsordenen. Jeg mener dog, at flg. 
paragraffer kunne overvejes at ændres ved 
næste generalforsamling: 
§4, stk. 2. Antal fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer i relation til 
beslutningsdygtighed? 
§5, stk.1.: Kunne udgå – samme tekst som i 
§1. 
§6. ??? 
§7 og §9: Er det rimeligt, at et mindretal i 
bestyrelsen kan kræve en sag til afgørelse på 
et borgermøde samt ligeledes kræve 
opløsning af lokalrådet? 
 
4. Stiforbindelsen. Planlægning af møde med 
lodsejere. 
Mødedato, mødested og dagsorden afklares. 
 
5. Byporte/informative skilte i Hee. 
Drøftes. 
 
6. LAG/Møde med Ørskov i Maj. 
Drøftes. 
 
7. Mødeplanlægning for den kommende 
periode. 
 
8. Eventuelt. 
 
/Jens Jørn Jacobsen 

1. Godkendt. 
 
2. Formand: Jens Jørn Jacobsen 
Næstformand: Ole Mortensen 
Sekretær: Jens Jørn Jacobsen 
 
3. Drøftedes. Drøftelsen genoptages i forbindelse med 
planlægning af næste generalforsamling, hvor eventuelle 
ændringsforslag kan behandles. Der var enighed om, at vi 
skal afholde den næste generalforsamling i tilknytning til 
Hee Sogneforenings generalforsamling. 
 
4. Der afholdes møde med landsinspektør og repr. fra 
kommunen d. 17. april 2012. JJJ og OM deltager. Mødet 
med lodsejerne fastsættes senere. Eventuel forlængelse af 
stien til badeområdet ved Alrum drøftedes. Drøftes med 
landinspektøren. 
 
5. Vedr. etablering af byporte: EM drøfter sagen med 
formanden for den nye erhvervsklub. Orienterer om 
tidligere forslag fra Hans Damgaard. 
Vedr. etablering af informative skilte: Placering i 
tilknytning til skiltningen ved OK-tankanlægget undersøges 
(JJJ). JJJ spørger kommunen an. opsætning af nyt og 
pænere busskur. 
 
6. Vi deltager i LAG-mødet i Hover den 19. april 2012. 
Mødet vedr. åbent-by flyttes til den 26. april. 
Vedr. mødet med Gunner Ørskov: 
Multisalen er bestilt (RB) 
RB skriver til Sognenyt og laver en tekst til annonce samt 
skriver beskrivende nøgleord om Hee til foredragsholderen. 
RB undersøger om skolens støtteforening er interesseret i at 
sælge kaffe og kage den pågældende aften. 
Der opsættes plakater 
 
7. Næste møde: 21. maj 2012, kl. 19.30 ved Peder 
Galsgaard. JJJ udarbejder mødeliste for de følgende møder i 
lokalrådet. 
 
8. Intet. 

 


