
Møde i Hee Lokalråd 
Mandag, den 3. december 2012, kl. 19.30 

Mødested: Jens Jørn Jacobsen 
 
Dagsorden: Referat: 
Mødedeltagere: Ole Mortensen, Thomas Olsen, 
Peder Galsgaard, Rita Byskov, Erling Madsen,  
Jens Jørn Jacobsen 
Fraværende: Arne Christensen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
2. Stiforbindelsen, Vonåen-Stadilvej. 
Afklaring på projektets videre forløb efter 
mødet med berørte lodsejere den 2. december 
2012.  
Evt. udarbejdelse af informationsbrev til alle 
lodsejere langs stien. 
Evt. planlægning af møde med berørte lodsejere 
i Alrum. 
 
3. Siden sidst. 
3.1.: Fiske- og Naturlegepladsen 
3.2.: Åben-Landsby 
 
4. Trafiksikring af krydset i Hee. 
Skal lokalrådet foretage sig noget? 
 
5. Planlægning af generalforsamlingen. 
Fastlæggelse af mødested og mødedato. 
Forslag: Mandag, den 4. marts 2013 – eller 
sammen med sogneforeningens 
generalforsamling (uge 8 2013)? 
 
6. Næste møde. 
Forslag til næste mødedato i lokalrådet: 
Mandag, den 4. februar 2013 ved Rita Byskov. 
Mødeindhold: Drøftelse af formandens 
beretning. Planlægning af valg til bestyrelsen, 
m.m.. 
Det ordinære møde i januar aflyses herefter. 
 
7. Eventuelt. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Jørn Jacobsen 
 

1. Godkendt. 
 
2. Det besluttedes: 
JJJ kontakter Henrik Hauge an. orientering om 
nuværende status for projektet samt afklaring af 
økonomiske forhold. 
En repræsentant for lokalrådet kontakter berørte 
lodsejere med henblik på en dialog om sagen på 
baggrund af deres mail til lokalrådet. 
Sagen drøftes herefter igen på næste møde. 
 
3.1. JJJ indsender svar på forespørgsel til 
Fødevareministeriet, Center for projekttilskud. 
EM arrangerer møde med formanden for 
Ølstoftlejren med henblik på at udarbejde en 
handleplan for det videre forløb. 
Der skal senere søges særskilt om tilskud til 
projektets etape 2: Udkigskasse under vand.  
Ny tegning over området er udarbejdet med 
bistand fra kommunen. 
3.2. OM orienterede. Erhvervsklubben kan ikke 
påtage sig rollen som koordinator for projektet. 
Erhvervsklubben vil gerne deltage i næste møde 
i lokalrådet vedr. dette projekt og 
erhvervsklubbens arbejde i øvrigt. JJJ sender 
invitation til Michael Nielsen. 
 
4. RB orienterede om status for skolens arbejde 
i forbindelse med trafiksikring af krydset i Hee. 
 
5. Lokalrådet er positiv over for at afholde 
generalforsamling sammen med sogne-
foreningens generalforsamling. PG vil drøfte 
spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde i 
sogneforeningen. Svar vil foreligge inden næste 
møde i lokalrådet. 
6. Næste møde i lokalrådet bliver mandag 
den 7. januar 2013, kl. 19.30 ved Erling 
Madsen. Næste møde bliver mandag, den 4. 
februar 2013, kl. 19.30 ved Rita Byskov. 
7. Intet. 
/JJJ 

 


