Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre.
Dette referat fra dagens byrådsmøde er lidt atypisk, da det er skrevet under mødet.
Grunden til det er, at vi efter byrådsmødet og efter den obligatoriske spisning har
gruppemøde i Venstre. Og da det godt kan blive sent - og I jo gerne skulle have
referatet ud i aften - har jeg lusket mig til at skrive, mens vi behandler sagerne.
Der er ikke noget på dagens byrådsmøde der specielt henhører til vores område, og
så alligevel.
Kan I huske, at der sidste år var megen polemik, om man kunne få lov til at nedrive
det gamle rådhus i Vildbjerg og så bruge grunden til at lave boliger på.
Da vi behandlede sagen dengang, kunne der ikke gives en nedrivningstilladelse, men
et par analoge sager i dag, kunne måske åbne for en anden afgørelse ved en
eventuel ny henvendelse desangående.
Den ene sag omhandler Mindegade 4, som Hotel Eyde gerne vil købe for at lave
parkeringspladser til Hotellet. Det gav vi så lov til, selvom det affødte en meget lang
og følelsesladet debat. Venstre, Socialdemokraterne, KristenDemokraterne og
Enhedslisten godkendte muligheden for at en nedrivning blev tilladt, mens Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti og SF ønskede en bevarende lokalplan.
Den anden lidt tilsvarende sag omhandlede det gamle mejeri i Aulum, som også blev
foreslået bevaret med risiko for, at kommunen blev overtagelsespligtig.
Mig bekendt er der ingen i Aulum, der ønsker at bevare det gamle mejeri i Aulum,
som i øvrigt er i dårlig stand. Og det var da også kun Radikale Venstre og SF, der
ønskede en bevarende lokalplan for det gamle mejeri i Aulum.
Og så har jeg i øvrigt Thomas Juncker med rundt som erhvervspraktikant i denne
uge. Hvor er det dejligt, at der er nogle unge mennesker, der interesserer sig for
kommunalpolitik.
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