Til medlemmer af vælgerforeningen Vildbjerg Venstre.
Godt Nytår til jer alle!
Kontingent 2013
Tillad os at starte året med at bede dig om at indbetale kontingent for 2013.
Vi vil rigtig gerne have styr på medlemsskaren inden generalforsamlingen, og når du har
betalt dit kontingent, har du også stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingentet for 2013 er på 250 kr. pr. person. Det letteste for os og jer vil være, hvis du vil
indbetale beløbet til vores konto i Ringkøbing Landbobank 7670 – 0007444362
Husk at angive, hvem afsenderen er, og opgiv meget gerne din mail-adresse.
Hvis du hellere vil, at vi kommer forbi med et medlemskort, kan du ringe eller skrive til mig.
Det er også muligt at betale umiddelbart inden generalforsamlingen.
Har du spørgsmål eller ønsker du ikke længere at være medlem, er du naturligvis også
velkommen til at kontakte mig.
Tilbageblik 2012
I april havde vi i Venstre et rigtigt godt arrangement hos virksomheden Multicut i Vildbjerg.
Arrangementet bestod af et virksomhedsbesøg og et politisk møde med borgmester Lars
Krarup.
I august var vi igen blandt de mange frivillige hjælpere under Vildbjerg Cup, da vi hjalp til
med serveringen lørdag aften.
Kommunalvalg 2013
Vi står foran et spændende år med kommunalvalget i 2013. I Vildbjerg Venstre føler vi os
godt rustet til det forestående valg, da vi har 2 gode kandidater, der gerne vil stille op:
Johannes Videbæk, der kun var få stemmer fra at komme i byrådet ved sidste valg, og
Kent Falkenvig, der genopstiller. Skulle der være andre kandidater vil vi meget gerne vide
det inden den 5. februar, hvor vi holder det sidste bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen i Vildbjerg Venstre vil blive afholdt mandag den 18. februar kl. 19 i
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Ud over alle de formelle ting denne aften, har vi fået
Esben Lunde (V), der både er folketingsmedlem og byrådsmedlem til at fortælle om politik
med udgangspunkt i forskellen på at være medlem af Folketinget og medlem af Byrådet i
Ringkøbing-Skjern
På generalforsamlingen skal vi også vælge vore kandidater til kommunalvalget.
Forslag fra medlemmer kan kun behandles af generalforsamlingen, hvis de er indsendt til
formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Sammenlægning mellem Vildbjerg Venstre og Timring Venstre
På generalforsamlingen vil vi foreslå en sammenlægning af Vildbjerg Venstre og Timring
Venstre. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde mellem Vildbjerg, Skibbild/Nøvling og nu
også Timring.
Vi vil rigtig gerne se mange medlemmer til generalforsamling og opstillingsmøde, så sæt
allerede nu
X i kalenderen
mandag den 18. februar 2013 kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Dorte Larsen, Formand Vildbjerg Venstre

