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Tusind tak for jeres store indsats her i Hee sogn. Uden jer ville der ikke være en fest efter 

generalforsamlingen her. 

Der er i løbet af det forgangne år sket mange gode ting.  

I marts er der lavet flotte gymnastikopvisninger både i ROFI og i multihallen her i Hee med stor tilslutning. 

For at dette kan lade sig gøre år efter år, kræver det et gymnastikudvalg med engagement og instruktører 

der vil børnene på deres hold. Tusind tak til jer. 

Fodbold har også haft et godt år, de har afholdt FCM mini fodboldsskole med stor succes, og de vandt en 

træning med FCM spillere i en målkonkurrence på FCM stadion. Hver uge kræves der meget planlægning 

fra trænere og udvalget og forældre for at få spillet kampe, vasket trøjer og kørsel frem og tilbage. Tak til 

trænere for at bruge så meget tid på at træne børnene, tak til forældre for at komme og heppe til kampene 

og tak til fodboldudvalget for at trække læsset. 

Vi havde i år en fantastisk sommerfest som igen var godt besøgt. Og havde en masse gode aktiviteter som 

folk støttede op om. I 2014 havde revyen 25 års jubilæum, og der var besøg af gamle kendinge i revyen 

2014. Tak til alle dem der hvert år sørger for at vi kan få et godt grin lørdag aften. Der ligger et stort arbejde 

i at få sommerfesten til at køre. En stor tak til sommerfestudvalget for at få disse tre dage stablet på 

benene. Og tak til alle de frivillige der hjælper med stort som småt til sommerfesten. 

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til de øvrige udvalg. 

Børne- og ungdomsklubben kører hver tirsdag hvor forældrene skiftes til at have vagter.  

Badminton er både mandag og onsdag, og banerne er godt fyldt op. 

Mini-triathlon 

Friluftliv – Tour de pedal 

Volleyball  

Familiesvømning er der stor opbakning til hver onsdag aften. 

Ældreklubben/torsdagsklubben mødes og spiller forskellige spil udendørs fx petanque om sommeren og 

indendørs i hallen som sommeren, de har netop fået tre nye spil til at bruge inde i hallen, disse kan man 

bl.a. prøve på lørdag til åbent hus. 

Teltudvalget har i år gjort et stort stykke arbejde, og det er vi rigtig glade for, der er blevet samlet et rigtig 

godt hold. Der er allerede en del bookinger her i 2015. 

En tak til dem som hænger flag op i byen. 



Skolebilen er blevet rigtig flot efter den har fået film og reklamer på, den kører hver dag, og ønsket er 

stadig at den kan tiltrække flere elever udefra. Tusind tak til de folk der hver dag kører bilen. 

Der er et samarbejde mellem sogneforeningen og markedsføringsudvalget om at få solgt sponsorpladser 

både på bilen og på det flotte rækværk der er blevet lavet på sportspladsen. 

Vi vil i 2015 have som hovedopgave i sogneforeningen at søge i fonde og prøve og få samlet nogle penge 

ind til nogle af de mange ønsker udvalgene har, skulle der være nogle stykker her i aften der kunne tænke 

sig at hjælpe med dette projekt, så hører vi meget gerne fra jer. 

I 2014 havde vi en lille kamp med Bane Danmark, som desværre ikke faldt i Hee/ Tims favør. De tidligere 

omtalte baneoverskæringer vil blive lukket. Der var flere af Hee´s beboere som gjorde en stor indsats, men 

uden held. Når det er sagt skal vi alligevel være glade ved banen. Jeg tror ikke der er mange andre små byer 

som Hee, der har en paralleltransportmulighed hver time i form af bus og tog. Det håber jeg vil gøre Hee 

attraktiv på sigt. 

Lokalrådet har virkelig formået at få sat Hee på landkortet bl.a. i form at fremtidens bevægelseshus. Også 

tænker du måske Fremtidens bevægelseshus – hvad er det??. Der bliver snakket om det, men ingen ved 

noget, snakken går… der har været skrevet i sognenyt om det – kort fortalt, så er der en gruppe personer i 

Hee som har taget initiativ til at starte noget godt. Noget der kan være med til at udvikle Hee, måske endda 

tiltrække personer til Hee. Jeg vil lade formanden for fremtidens bevægelseshus, Paul Oxfeldt fortælle lidt 

om det, men jeg vil især opfordre folk til at komme af huse d 26/3 til borgermøde i hallen. Det er vigtigt for 

Hee, at der er god opbakning til det. Huset har i hvert fald sogneforeningens opbakning. 

En anden ting, som har sat Hee på kortet er alle de undslupne ørreder. Vi takker Bratbjerg dambrug for 

gratis markedsføring af området. Der var folk alle steder – det var noget af et eventyr for mange.” det er 

nok ikke spændende for de unge drenge i Hee at gå ned til åen for at fiske skaller, når nu de er vant til at 

kese ørreder på 2-3 kg op af åen. 

Vi nævnte sidste år til generalforsamlingen at vi ville invitere de 3-4 største udvalg med til bestyrelsesmøde 

3-4 gange om året, dette har vi desværre ikke levet op til. Men vil i år prøve at blive bedre. 

Vi i bestyrelsen er glade for at i har valgt os til at træffe de overordnede beslutninger, og vi synes der sker 

rigtig mange spændende ting i Hee. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer alle sammen i det 

kommende år. 

Tusind tak til alle dem der hjælper både med stort og småt i Hee. 

 

Claus Fisker 


