
Møde i Hee Lokalråd 
8. august 2011, kl. 19.30 

Mødested: Agersbækvej 24, Hee 
 
Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 
2. Drøftelse af de indkomne forslag til 
ansøgninger om møllepenge.  
 
3. Forslag til prioritering af 
ansøgningerne. 
 
4. Forberedelse af borgermødet den 11. 
august 2011. 
 
5. Mødetidspunkt for de kommende 
møder. 
 
6. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jens Jørn Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud: Thomas og Polle (begge på ferie). 
 
1. Godkendt. 
 
2. Der er indkommet følgende ansøgninger: 
 
Fra Hee Lokalråd: 

- Færdiggørelse af stisystemet (inkl. P-plads og 
shelters ved Vonåen) fra Stadil til Vonåen: 
Anslået etableringsudgifter ca. 500.000 kr. Ole 
og Bo færdiggør projektbeskrivelsen til 
fremlæggelse på borgermødet den 11. august. 
Der er givet tilskud til etablering af første del af 
stisystemet. 

- Etablering af sti langs åen fra spejderhytten til 
Holstebrovej. Etableringsudgift: 96.625 kr. ex. 
Moms. 

Fra Hee Stationsbygning: 
- Div. Bygningsforbedring og udskiftning af 

inventar. Samlet udgift: 202.000 kr. ex. Moms. 
Fra I.C.’s hus: 

- Udskiftning af gulv og ny opvaskemaskine. I alt: 
36.000 kr. 

 
3. Der var enighed om, at vi indsender de indkomne 
ansøgninger uprioriteret. Og efter de sidste udtalelser fra 
andre involverede lokalforeninger også uden 
begrænsninger. 
 
Jens Jørn udarbejder forslag til følgebrev til kommunen i 
forbindelse med samlet indsendelse af ansøgningerne. 
Drøftes på borgermødet. 
 
4. Stationsbygningen er bestilt. Bestyrelsen møder kl. 
19.15. Husk at medbringe en termokande med kaffe. 
Der opsættes plakater ved byindkørslerne (Ole og Lene). 
Opslag ved busholdeplads og i butik. (Jens Jørn) 
Info på Hjemmesiden (Jens Jørn). 
 
5. Mødetidsændring: Lokalrådets møder er mandage kl. 
19.30. Og så vidt muligt af 1 times varighed. 
 



Mødesteder (med forbehold for ændringer): 
5/9: ved Rita 
3/10: ved Peder 
7/11: ved Ole 
5/12: ved Erling 
9/1: ved Thomas (bemærk: ny dato). 
 
6. Ole orienterede om et møde den 16. august i 
Stationsbygningen vedr. stisystemet fra Stadil til Vonåen 
med lodsejere og andre involverede parter. (Thomas og 
Ole?) 
Erling orienterede om projektet vedr. etablering af 
”fiskelegeplads” i tilknytning til spejderhytten. Der 
indsendes snarest en ansøgning til Friluftsrådet og LAG-
rådet. Ringk.-Skjern Kommune vil bistå med 
udarbejdelsen af ansøgningen. Erling arbejder videre 
med sagen. 
På næste møde drøftes: 

- Etablering af informative byporte. Jens Jørn 
kontakter Vejdirektoratet med henblik på krav og 
muligheder. Peder snakker med Jesper an. En 
fælles design-politik for meddelelser ved 
byportene. 

- Forhold omkring brug af kommunens 
nedrivningspulje. Jens Jørn indhenter 
oplysninger ved kommunen. 

 
/JJJ 
 

 


