Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Jeg er ofte blevet mødt med ønsket om, at der blev lavet en cykelsti på Pugdalvej, og et lige så
stort ønske om, at sikkerheden ved Vildbjerg Skole blev forbedret.
Og disse ønsker er i dag på mødet i Teknik- og Miljøudvalget kommet et stort skrift nærmere sin
opfyldelse, selvom jeg skynder mig at skrive, at der stadig er meget, der skal gå den rette vej, og
meget, der kan gå galt.
Men jeg vælger at se det positive fra dagens møde, hvor vi – altså Teknik- og Miljøudvalget –
besluttede at anbefale, at der sendes en ansøgning til Transportministeriet om at de dækker 40 %
af kommunens udgifter til det, der bliver kaldt ”Herning Cykler fase 4”.
Og som en del af ”Herning Cykler fase 4” er der 2 projekter fra vores område.
Dels ønsker vi tilskud til en cykelsti langs Pugdalvej. (Cykelstien koster 2 mio. kr. at etablere, hvoraf
staten skal dække de 800.000 kr.)
Og dels anbefaler vi, at Vildbjerg Skole bliver den ene af 2 ambassadørskoler inkl. anlæg. (Der
projekteres med en samlet udgift på 500.000 kr., hvor staten skal dække de 200.000 kr.)
Som nævnt er der lang vej endnu, men det er da positivt, at vi i Vildbjerg har 2 projekter med i
ansøgningen.
Og så til noget helt andet.
Der er valg til Repræsentantskabet i EnergiMidt, og I burde have fået en stemmeseddel med
posten.
Jeg er opstillet til Repræsentantskabet og vil gerne vælges ind.
Det vil give rigtig god mening sammenholdt med mit hverv i Teknik- og Miljøudvalget og
sammenholdt med min post i ”Herning Vand”
Og for jer vil det give god mening at have en lokal repræsentant i Repræsentantskabet.
Så jeg vil tillade mig at opfordre jer til at benytte jeres stemmeret.
Man stemmer via EnergiMidts hjemmeside, og man skal have sin stemmeseddel og dens
oplysninger ved sig, når man skal stemme.
Man kan eventuelt benytte dette link:
https://assembly.valgservice.dk/voting2f/jsp/inet/login.jsf?VALG=EnergiMidt-valg1&PWD=1
Tak for hjælpen og undskyld besværet.
For dem der vil vide mere har jeg sakset nedenstående fra EnergiMidts hjemmeside:
”Repræsentantskabsmedlemmerne i EnergiMidt får masser af spændende opgaver at tage stilling
til i den nærmeste fremtid, når EnergiMidt skal indfri selskabets ambitioner på forretningsområder
som el, fiberbredbånd, sol og energirådgivning. Samtidig gennemgår elmarkedet i disse år store
forandringer, blandt andet for at kunne leve op til hensigterne i sidste års energiforlig og i
forbindelse med indførelsen af den forestående engros-model, som skal gøre det lettere og mere
gennemskueligt for kunderne, når de ønsker at skifte el leverandør.”
p.s. Hvis du ikke ønsker at være på min mailliste, kan du blot give mig et praj. Så bliver du
øjeblikkelig slettet.
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