Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Sidste byrådsmøde i år.
Sidste byrådsmøde i denne valgperiode.
Når vi starter efter nytår er 10 af de gamle skiftet ud med 10 nye.
7 holdt frivilligt, og 3 blev ikke genvalgt.
Tak for, at jeg blev genvalgt. Jeg glæder virkelig til 4 nye år og mange nye opgaver.
Og tak for, at der de næste 4 år er 3 Venstre-medlemmer i Byrådet fra Vildbjerg Venstre.
Det var lidt vemodigt at sige farvel til de afgående, specielt til dem, der gerne ville genvælges.
Vi har haft et kanon miljø; men det får vi selvfølgelig også i det nye byråd.
På dagsordenen var der mange af de sager, hvor man skal have gjort rent bord, så en ny periode
kan begynde.
Så lad mig kun dvæle ved, at vi har haft et fantastisk EM i Boxen, og at vi nu har købt
svømmebassinet, som skal bruges, når vi skal bygge det nye 50 meters bassin op ved
svømmehallen i Herning.
Bliver det ikke lidt sejt at kunne svømme rundt i et bassin, der både har rummet EM i Boxen og OL
i London.
Jeg synes, det er godt gået.
Lad mig lige nævne, at jeg i dag var til ”Rejsegilde” på Holing Sø.
Jeg kan anbefale en tur til udkigspunktet ved søen.
Hvis jeg nogensinde skulle flytte fra Vildbjerg, vil jeg gerne bo på en af de nye grunde helt ned til
søen.
Hvis I vil ind at kigge, kan I stille gps’en på Løvbakkevej 51, så ender I det rette sted.
I morgen onsdag tager Kirsten og jeg på juleferie. Denne gang går turen til De Dansk Vestindiske
Øer.
Vi er hjemme igen den 2. januar.
Hvis I er ude at gå en aftentur, og kommer forbi vores hus, må I meget gerne gå en tur rundt om
det, for at se om alt er vel.
Det betyder så samtidig, at vi hverken er hjemme til jul eller nytår, så selvom det er lidt tidligt,
tillader jeg mig at sende jer alle og jeres familier de bedste ønsker om en hyggelig jul og et
spændende og udfordrende nytår.
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