
Møde i Hee Lokalråd 
5. september 2011, kl. 19.30 

Mødested: Rita Byskov, Agersbækvej 22, Hee 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 
2. Siden sidst. 
- sagsbehandling vedr. indsendte 
ansøgninger til grøn pulje. 
- kommunens nedrivningspulje. 
 
3. Informative byporte. 
Vejdirektoratet ønsker supplerende 
oplysninger. 
 
4. Åbent Hus/ - By. 
Erling orienterer om en henvendelse fra 
Hee Gulvservice og Røjkjær Maskiner. 
 
5. Eventuelt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jens Jørn Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var afbud fra Polle og Peder. 
 
1. Godkendt. 
 
2. Der kommer svar på vore ansøgninger ultimo 
september 2011. 
Vedr. Stiforbindelsen ved Stadil Fjord: Thomas og Ole 
orienterede om mødet med Stadil Sogneforening og 
mølleejerne, Tim Sydvest, om stiføringen mellem de nye 
vindmøller, der påtænkes opsat i området. I forb. m. 
stien drøftedes kommunens planer om etablering af et 
vådområde syd for Voldbjerg og evt. senere et 
vådområde nord for Hee. 
Følgende skal afklares: 

- svar på ansøgningen etape 2 
- møde med mølleejerne og lodsejerne 
- afklaring af vedligeholdelse af stien 
- evt. tinglysning af stiret. 
- Ved indsendelse af ansøgning om frigivelse af de 

bevilgede penge skal projektet geografisk være 
tydeligt og klart afgrænset. 

Thomas og Ole er ”tovholdere” omkring stiforbindelsen. 
Med hjælp fra Bo og Jens Jørn. 
 
Vedr. brug af kommunens nedrivningspulje: Jens Jørn 
tager kontakt til den berørte grundejer med henblik på 
evt. samarbejde og bistand. 
 
3. Jens Jørn tager kontakt til Vejdirektoratet vedr. 
muligheder ved byportene til Hee. Andre muligheder og 
placeringer af informative skærme drøftedes. Jens Jørn 
undersøger mulighederne i tilknytning til OK-
tankanlægget. 
 
4. Der afholdes et ”åbent-grund”-arrangement i 
ferieparken den 24.-25. september 2011. Hee Lokalråd 
er meget positiv for henvendelsen fra Hee Gulvservice 
og Røjkjær Maskiner om fælles ”åbent-hus/-by”. 
Tidsfaktoren gør, at vi gerne vil deltage i og arrangere et 
fælles arr. i 2012, evt. foråret, med udgangspunkt i, at 
det kan blive et ”åben-landsby”-arrangement med 
deltagelse af virksomheder, institutioner, landbrug m.m. 



Lars Christensen og Peter Røjkjær inviteres til at deltage 
i næste lokalrådsmøde til drøftelse af det videre forløb. 
Erling inviterer. 
Samtidig besluttedes, at få igangsat tidligere planer om 
oprettelse af en Erhvervsklub i Hee. Liste over 
erhvervsdrivende i Hee Sogn medbringes og drøftes på 
næste møde. (JJJ). 
 
5. JJJ indsender følgende ansøgninger til LAG-midlerne: 
- Etablering af shelters og bålplads ved cykelstien, Hee – 
Kloster ved Vonåen. 
- Tilskud til fiske- og naturlegepladsen ved Hover Å i 
Hee. 
 
Næste møde: 3. oktober 2011, kl. 19.30 ved Peder 
Galsgaard. 
 
JJJ/ref. 
 

 


