
Møde i Hee Lokalråd 
Mandag, den 7. januar 2013, kl. 19.30 

Mødested: Erling Madsen 
 

Dagsorden: Referat: 
Mødedeltagere: Ole Mortensen, Thomas Olsen, 
Peder Galsgaard, Rita Byskov, Erling Madsen, 
Arne Christensen, Jens Jørn Jacobsen. 
Fra Erhvervsklubben: Michael Nielsen (pkt.1.) 
 
1. Drøftelse med Hee Erhvervsklub. 
- Åben-landsby. 
- Erhvervsklubbens initiativer i øvrigt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
3. Siden sidst. 
3.1.: Fiske- og naturlegepladsen. 
Fødevareministeriet har nu godkendt vores 
tilskud på 300.000,00 kr. 
3.2.: Den gamle brugsforeningsbygning. 
3.3.: Krydset Holstebrovej/Hovervej. 
 
4. Planlægning af generalforsamling 2013. 
Fastlæggelse af mødedato og evt. mødested. 
På valg er: Jens Jørn Jacobsen, Thomas Olsen, 
Rita Byskov. 
Forslag til vedtægtsændringer? 
 
5. Stiforbindelsen, Vonåen, Stsdilvej. 
Orientering om status for sagen.(TO, JJJ) 
Drøftelse af det videre forløb. 
 
6. Eventuelt. 
 
Næste møde: Mandag, den 4. februar 2013, kl. 
19.30 ved Rita Byskov. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen og godt nytår. 
Jens Jørn Jacobsen 
 

Afbud: Arne Christensen, Michael Nielsen. 
 
Før dagsordenen orienterede Kim Hansen, vores 
lokale medlem af aktionsgruppen, RS-
kommune, om arbejdet med fordeling af LAG-
midler. Der er muligheder for at søge om tilskud 
til udvidelser af eksisterende godkendte 
projekter. Det er uklart, om LAG-ordningen 
fortsætter, men der er endnu penge i puljen. 
Som nye lokale projekter drøftedes: 
Trafiksikring af vejkrydset i Hee 
(Tunnel/Trafiklys), Erhvervsudvikling i Hee, 
Turisme. Det besluttedes at indsende vores 
tidligere ansøgning om udvidelse af klubhuset 
til LAG. JJJ skriver ansøgning til påtegning af 
sogneforeningen. 
Kontaktperson i RS Kommune er LAG-
koordinator: Poul Nysted Christensen. 
 
1.a.: Erhvervsklubben meddeler, at de ikke kan 
løfte opgaven som tovholder, men vil gerne yde 
praktisk hjælp. Vi drøftede forskellige 
muligheder for tovholdere. PG vil spørge en 
mulig kandidat. 
1.b.: Udsat til senere drøftelse. 
 
2. Godkendt. 
 
3.1.: Der afholdes møde med formanden for 
spejderlejren mandag den 14. januar 2013. EM 
arrangerer mødet. Desuden deltager PG og JJJ. 
3.2.: PG laver en forespørgsel an. status for evt. 
køb af bygningen. 
3.3.: Drøftedes. Der skal følges op på sagen i 
forhold til Vejdirektoratet. Der skal findes en 
tilfredsstillende løsning på sikring af vejkrydset. 
Desuden drøftede vi elevtalsudviklingen og den 
fremtidige situation for Hee Skole og Børnehus. 
Begge sager bør være kommende indsats-
områder. 
 
 
 



 
4. Bestyrelsen for sogneforeningen finder det 
ikke ønskeligt at der afholdes fælles 
generalforsamling for sogneforeningen og 
lokalrådet. Lokalrådet afholder herefter 
generalforsamling, mandag den 4. marts 
2013, kl. 19.00. Forventet mødested: Hee 
Stationsbygning. JJJ bestiller lokale. 
Regningen sendes til sogneforeningen. 
JJJ indsender forslag til vedtægtsændringer til 
behandling på førstkommende general-
forsamling i Hee Sogneforening med henblik 
på, at der fra 2014 kan afholdes fælles 
generalforsamling for de to foreninger. 
 
5. Efter gennemførelse af nye jordfordelinger i 
det berørte område skal der foretages drøftelse 
med en ny lodsejer. TO.  
Endelig beslutning om projektet forventet truffet 
på næste møde. 
 
6. Intet 
 
/JJJ 
 
 
 

 


