Til medlemmerne i Vildbjerg Venstre.
Borgermøde:
Tak for fint fremmøde til borgermødet på Hotellet i onsdags. Jeg synes, vi havde et godt møde.
Netværksmøde:
Har du lyst til at være med til at diskutere politik.
Venstre i Herning Kommune holder nogle netværksmøder indenfor de forskellige fagområder.
Der er 7 netværk, og du kan finde oplysninger om dem på www.herning.venstre.dk.
Et af disse netværk diskuterer Byplanlægning, og som formand for Byplanudvalget vil jeg gerne
drøfte venstres politik på dette område med interesserede.
Jeg er overbevist om, at alle venstremedlemmer kan tilmelde sig 1 eller flere af disse netværk, så
hvis det har din interesse…………….
Her er nogle oplysninger:
Invitation til netværksmøde Byplan og Udvikling.
Netværksmedlemmer samt alle andre medlemmer af Venstre i Herning kommune er velkomne.
Mødet afholdes tirsdag d. 16. november kl. 19.30 – ca. 21.30 på Vildbjerg Sports- og kulturcenter.
Program:
1. Netværkets form og indhold – v. formand Per Frank
2. Nyvalgt i byrådet – og formand for et stort udvalg fra dag 1.
Opgaver og vigtige sager - status år til dato
Hvilke væsentlige opgaver venter i det nye budgetår indenfor udvalgets område.
v/ Kent Falkenvig, suppleret af andre tilstedeværende medlemmer af udvalget.
3. Emner til næste mødeaften der ønskes belyst/diskuteret.
Af hensyn til bestilling af kaffe bedes om tilmelding senest 14.11 til perfrank@post10.tele.dk.
Så går vi i gang igen efter en alt for lang pause.
Der er masser af emner at tage fat i og hvor vi i netværket kan være med til at give vore
udvalgsmedlemmer ideer, ros, kritik og alt der i øvrigt indeholdes i begrebet sparring.
Dette forum er den direkte vej til beslutningstagerne, så mød op til dette første møde, så du samtidig
kan give din mening til kende om, hvordan du synes netværksgruppen skal fungere.
Selvom Herning er centrum i kommunen har jeg ment det formålstjenligt, at vi ikke udelukkende
afholder møderne i byen. Derfor denne gang er mødestedet Vildbjerg.
Kommende møder: 10.februar - 11.maj - 13.september.
Med venlig hilsen
Per Frank
Byrådsmøde:
Der er byrådsmøde nu på tirsdag den 9. november kl. 17.00.
Jeg sidder netop og forbereder mig, så jeg har ikke helt styr på dagsordenen endnu, men vi skal bl. a. drøfte
en foreløbig vedtagelse af et lokalplanforslag for området ved det gamle Rådhus i Vildbjerg, der giver
mulighed for at ombygge rådhuset til boliger og liberalt erhverv, eller til kursus- og konferencevirksomhed
med overnatning.
Senere skal vi drøfte en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget for den gamle skolegrund i Vildbjerg, der vil
give mulighed for at bygge boliger og skabe rekreative områder.
Som I sikkert allerede ved, er Karl Henrik Elkjær fra Vildbjerg langt fremme med nogle ideer til, hvordan
skolegrunden kan bebygges.

Den fulde dagsorden til byrådsmødet kan I se på www.herning.dk.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

