10. oktober 2012

Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Der har været byrådsmøde her til aften.
Det helt store emne var vedtagelsen af budgettet, som jo lykkeligvis bakkes op af alle 31
medlemmer af byrådet.
Det gav naturligt stor talelyst.
En anden sag, der blev grundigt diskuteret, var flytning af nogle skolegrænser i Herning.
Umiddelbart en lille sag, men som I sikkert vil kunne læse en hel del om i morgendagens
avis, fyldte den sag meget på mødet i aften.
Men nogle gange er det sådan, at de sager, som alle kan sætte sig ind i, har alle også en
mening om, mens nogle af de helt store og meget indviklede sager glider noget lettere
igennem.
Så tillad mig i stedet at bruge dette nyhedsbrev til en orientering om vores egen
vælgerforening, hvor vi holdt bestyrelsesmøde mandag aften.
Asger Brun Jensen har trukket sig som formand og bestyrelsesmedlem.
Han angiver private årsager, og har ikke uddybet det; men jeg har en anelse om, at han
ikke har kunnet få døgnets 24 timer til at slå til, og så kan man jo kun bakke op om, at han
vælger noget fra.
Han har i al min tid som Venstre-medlem været en god formand, så jeg håber vi får
lejlighed til på et passende tidspunkt at sige ham tak for hans indsats.
Det betød, at bestyrelsen skulle konstituere sig på ny, og da ingen umiddelbart havde mod
på at fylde Asgers plads ud sådan lige her og nu, endte vi med en konstruktion med en
udenrigsminister og en indenrigsminister.
Den formelle formand - og udenrigsminister - blev Dorte Larsen, som skal tage den
udadvendte aktivitet og bl. a. deltage i møder i kommuneforeningen og den slags.
Indenrigsminister blev Annette Kristiansen, som får til opgave at samle de interne
aktiviteter. Hun skal bl. a. sørge for at der er struktur på vores bestyrelsesarbejde og de
aktiviteter vi tilbyder jer medlemmer.
Næstformand er uforandret Johannes Videbæk, kasserer er stadig Karsten Meldgaard og
sekretær er som tidligere Tina Bækgård Nielsen. 1. suppleanten Eigil Juhl træder ind på
den ledige bestyrelsespost.
Som byrådsmedlem deltager jeg i bestyrelsens møder som bisidder - og ind imellem
blander jeg mig også!
Denne konstellation holder indtil Vildbjerg Venstres generalforsamling, der afholdes
mandag den 18. februar 2013.
Denne dag er der også opstillingsmøde til Kommunevalget, så det bliver en vigtig dag.
Som sidste gang har vi 2 pladser på listen. Jeg håber på at blive genvalgt og Johannes
Videbæk - som sidste gang manglede 1 stemme i at komme i byrådet - genopstiller også.
Vi er på nuværende tidspunkt ikke vidende, om der er andre, der ønsker at stille op. Så
vidt jeg er orienteret, skal kandidater melde sig senest 14 dage inden opstillingsmødet.
Vi forsøger at lave det til en festdag, så mon ikke også vi finder en spændende
foredragsholder.
Jeg håber, at I allerede nu vil sætte et kryds i kalenderen, så vi kan blive mange denne
aften.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

