
Møde i Hee Lokalråd 
3. oktober 2011, kl. 19.30 

Mødested: Peder Galsgaard, Holstebrovej 99, Hee 
 
Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 
2. Åbent Hus/Åben landsby. 
Fortsat drøftelse fra sidste møde. Lars 
Christensen og Peter Røjkjær forventes 
at deltage i dette punkt. 
 
3. Sidens sidst. 
- Svar fra kommunen vedr. ansøgninger 
fra Grøn Pulje. 
- Sidste nyt vedr. nedrivningspulje. 
- Ansøgninger til LAG-midler 
 
4. Videre arbejde med stiforbindelsen 
Stadil/Vonåen. 
Der er bevilget 235.000 kr. til etape 2. 
 
5. Informative byporte. 
Fortsat drøftelse. 
 
6. Eventuelt. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Jørn Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbud: Thomas Olsen 
 
1. Godkendt. 
 
2. Der er enighed om, at arrangementet skal 
gennemføres i foråret 2012. Der søges nedsat en 
arbejdsgruppe, der kan stå for planlægning og 
gennemførelse af arr. Erling vil drøfte det med Lars 
Kristensen og Peter Røjkjær, og vi forventer, at de vil 
deltage i arbejdsgruppen. Peder Galsgaard vil drøfte 
sagen på næste møde i sogneforeningens bestyrelse med 
henblik på udpegning af personer eller udvalg fra 
sogneforeningen til deltagelse i arbejdet. Når 
arbejdsgruppen er nedsat, vil lokalrådet indkalde til 
stiftende generalforsamling for en erhvervsklub i Hee. 
 
3.  
- Der er givet tilskud fra Grøn-pulje til etape 2 af 
stiforbindelsen fra Stadil til Vonåen (ca. 235.000 kr.) 
samt et tilskud til Hee Stationsbygning (ca. 64.000 kr.). 
- Jens Jørn Jacobsen og Peder Galsgaard arbejder videre 
med kontakter til kommune og øvrige involverede 
parter. 
- Der er indsendt ansøgninger om tilskud til Fiske- og 
Naturlegeplads ved Ølstoftlejren samt tilskud til 
etablering af shelters ved broen over Vonåen. 
 
4. Følgende skal afklares inden næste møde (Thomas og 
Ole): 
- aftale med berørte lodsejere 
- afklaring af evt. tinglysninger af sti-ret. 
 
5. Jens Jørn drøfter mulige placeringer med kommunen. 
Erling og Polle undersøger de tekniske muligheder, pris, 
udseende, software m.m. Måske ansøgning om tilskud 
fra LAG-midlerne. Drøftes på næste møde i november. 
 
6. Næste frist for LAG-ansøgninger er den 21/11 2011. 
Der er opstillet en ny hjertestarter ved Bjørnevej. 
Næste møde: 7/11 2011, kl. 19.30 ved Ole Mortensen, 
Agersbækvej 26, Hee. 

 


