Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Netop hjemkommet fra årets sidste byrådsmøde.
Det korteste i min tid.
45 minutter brugte vi på at komme igennem dagsordenen.
Og det var ikke fordi, vi efter mødet skulle spise lidt sild og ris a la mande, men simpelt
hen fordi der for en gang skyld ikke var særlig mange punkter på dagsordenen.
Og da der ingen punkter var, der specielt pegede mod vores område vil jeg hellere fortælle
om noget andet.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen i Vildbjerg Venstre vil blive afholdt mandag den 18. februar kl. 19.00.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, da vi ser frem til en god aften med et spændende
politisk indlæg.
På generalforsamlingen skal vi også vælge Vildbjergs kandidater til Kommunevalget.
Jeg vil rigtig gerne genvælges, og Johannes Videbæk, der kun var få stemmer fra at
komme i byrådet ved sidste valg, opstiller også.
Det afhænger selvfølgelig af, om I medlemmer vælger at opstille os som kandidater for
Vildbjerg Venstre.
På generalforsamlingen vil der i øvrigt blive foreslået en sammenlægning af Vildbjerg
Venstre og Timring Venstre.
Vi vil rigtig gerne se mange medlemmer til generalforsamlingen og opstillingsmødet, så
sæt allerede nu
X i kalenderen mandag den 18. februar 2013 kl. 19.00.
I morgen formiddag tager Kirsten og jeg på juleferie.
I år skal vi rejse rundt i Vietnam.
Vi glæder os både til at holde ferie og til at besøge Vietnam.
Dem der har været der, siger det er et spændende land at besøge.
Vi er hjemme igen nytårsaften.
Hvis nogle af jer alligevel er ude at gå en juletur, må I meget gerne tjekke, at vores hus
står endnu.
Og så må det være tid til at ønske alle en rigtig god jul og et spændende nytår.
For Kirsten og mig har det været et fantastisk år.
Jeg håber I kan sige det samme.
God jul til jer og jeres nærmeste.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

