
 
Kort og uformelt referat fra generalforsamlingen 

Kl. 18.30 var der samlet ca. 80 
personer i Hee gl. Stationsbygning. 
Det var tid til årets generalforsamling i 
Hee Sogneforening. 
Et flot fremmøde, men om det skyldes 
den lækre mad, der blev serveret 
senere eller om det var diverse  
beretninger, der trak folk af huse, skal 
være usagt. 
 
1. punkt på dagsorden var valg af 
dirigent. Her blev Arne Fink valgt. 
Et godt valg viste det sig at være. 
Han formåede at styre alle godt 
igennem generalforsamlingen. 
 
2. punkt på dagsordenen var 
formandens beretning. Da den er trykt 
andet sted, skal jeg lade være med at 
fremhæve noget fra denne. 
 
3. punkt var kassererens fremlæggelse 
af regnskabet. Regnskabet viste et  
pænt overskud på Sommerfesten, og 
gik man lidt ind og kiggede på tallene, 
kan man se, at overskuddet især 
kommer fra salg i ølteltet/diverse 
aktiviteter. 
 
4. punkt. Indkomne forslag - der var 
ingen, så det var hurtigt overstået. 
 
5. punkt - valg til bestyrelsen. 
Genvalg til dem, der ønskede det og 
nyvalg til Martin Hansen. 
 
6. punkt - valg af revisor. Der var 
genvalg. 
 
7. evt. 
Dirigenten, Arne Fink efterspurgte 
nogle nyere vedtægter. Det lovede 
bestyrelsen at se på i løbet af året. 
 

Dernæst blev det tid til Lokalrådets 
generalforsamling 
 
1. punkt på dagsordenen var 
formandens beretning. 
Erling Madsen fortalte om det store 
arbejde Lokalrådet står for - her blev 
nævnt shelters, bålhytte m.m. ved 
Ølstoftlej-ren, de mange gode stier, der 
er i byen samt det nye tiltag – 
Fremtidens Bevægelseshus, som der 
afholdes møde om torsdag d. 26. 
marts. Her kom der en stor opfordring 
til at så mange som muligt møder op - 
se indbydelse andet sted i dette 
nummer af Sognenyt. 
 
Der var valg til bestyrelsen. Jens Jørn 
Jacobsen stillede ikke op, så der blev 
valgt en ny, - Preben Larsen. 
 
Vores kære dirigent var efter 
Lokalrådet eller Sogneforeningens 
bestyrelse, da der ikke var noget 
regnskab.  
I følge dagordenen var regnskabet en 
del af Sogneforeningens regnskab, 
men der burde måske have været et 
afsnit om Lokalrådet i 
Sogneforeningens regnskab. 
 
Efter generalforsamlingerne blev årets 
Ungleder og årets initiativpris uddelt.  
Tillykke til både Patrik Pedersen og 
Kisser (Kirsten Sørensen). 
 
Så blev det endelige tid til det alle 
havde ventet på - den tre retters menu. 
Masser af god fisk til forret og mørt kød 
med tilbehør til hovedret og is med 
frugter til dessert. 
 
Tak for hyggeligt samvær og god mad. 
 
Anne-Marie 


