Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Nogle tegneserier er bedre end andre.
I Herning Folkeblad er der hver dag en stribe, der hedder: ”Sådan ligger
landet.”
Denne tegneserie hører til blandt mine favoritter.
Prøv lige at tjekke dagens stribe.
Vi har 1. behandlet budgettet for 2013 på dagens byrådsmøde, og jeg skulle
hilse at sige, at dagens tegneserie ikke passer på vores borgmester.
Faktisk roste de andre partier den måde, som Venstre i almindelighed og
Borgmesteren i særdeleshed behandlede de andre partier og deres forslag,
og den ånd som budgetforhandlingerne blev ført i.
Dette ene punkt tog 1½ time, og naturligvis havde de forskellige partier hver
deres ønsker til budgettet. Det skulle da lige mangle andet.
Men jeg fornemmer virkelig et ønske fra alle sider om at nå et budget, som
alle 31 byrådsmedlemmer kan stå bag.
Jeg vil påstå, at vi allerede er enige om de første 99 %, og selvfølgelig skal
der kæmpes om den sidste procent, men ved fælles velvilje, håber jeg også,
at vi når i mål.
Selv om jeg lyttede opmærksomt til alle indlæggene – og der var faktisk
mange gode – blev der alligevel tid til at fundere.
Fundere over, hvorfor det alt andet lige går så godt i Herning Kommune.
Hvordan det kan være, vi rykker, når andre tøver.
En del af svaret er, at vi holder sammen, at vi bakker hinanden op, og at vi
styrer mod fælles mål.
Tillad mig en analogi fra fodboldens verden.
Hvis du vil være dansk mester, behøver du ikke at have de bedste 11 spillere,
men du skal have det bedste hold.
Du skal bakke op for ham, der spiller ved siden af dig, og du skal aflevere
godt, så din medspiller kan score.
Og hvis du bruger energi på internt ævl, når du ingen resultater.
Jeg kan ikke tit nok rose Borgmesteren for at skabe denne samhørighed
mellem byrådets 31 medlemmer.
Og så den lokale vinkel.
Alle ordførerne bakkede op om muligheden for at opføre Hal 2 ved centeret
med start i 2015. Betingelsen er, at vi selv samler 4-5 mio. kr. ind.
En enkelt ordfører mente endda, at vi kunne starte tidligere, hvis vi kunne
samle vores andel ind hurtigere.
Det bliver et langt sejt træk, at samle så mange penge ind; men mon ikke
også, vi kan stå sammen i Vildbjerg?
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

