Byrådsmøde tirsdag den 27. januar 2015
Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Så er årets første byrådsmøde netop afsluttet, og det er dejligt sådan rigtigt at komme i gang med
det kommunalpolitiske arbejde efter vinterpausen.
Og det bliver et politisk afgørende år, hvor vi på den nationale bane skal igennem et folketingsvalg,
og hvor vi i Herning Kommune, nødvendigvis skal have trimmet vores økonomi frem mod 2016.
Det bliver hårdt og spændende at være med til træffe politiske beslutninger, der vil berøre mange
af kommunens borgere, men det er nødvendigt og det kan lade sig gøre. Når vi er igennem
processen, vil Herning Kommune stadig være et af de bedste steder i Danmark at være
bosiddende.
Når aftenens byrådsmøde skal refereres med lokale briller er der 2 sager, der har særlig interesse.
Byrådet vedtog at forære Tranholmvej 4 i Vildbjerg til Vildbjerg Cup.
Det er den gamle landbrugsejendom der ligger ved bane 20 og 21.
Denne ejendom har Vildbjerg Cup i nogle år brugt til opmagasinering, og nu har vi så fået den
foræret.
Det har været omtalt i Herning Folkeblad, så det er nok ikke så overraskende.
Mere bemærkelsesværdigt er det, at et enigt byråd godkendte et debatoplæg for etableringen af 3
solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Den ene ud mod Røddinglund. Det andet i nærheden af
Tihøje og det sidste ved Kilde.
Et solcelleanlæg laver strøm, og det er nogle store arealer vi taler om. 170 ha svarende til 256
fodboldbaner i stadionstørrelse.
Når man laver et debatoplæg er det for at skabe debat, inden der laves et forslag til en lokalplan.
Så hvis man ønsker at påvirke processen, er det nu man skal reagere. Derfor sender jeg jer lige et
link til, hvor I kan se debatoplægget.
http://www.herning.dk/politik-og-dialog/byraadet/byraadets-dagsordner-ogreferater/agenda?agenda=27-01-2015/Dagsorden(ID911)/dagsorden.xml
Ellers vil jeg blot tillade mig at minde jer om:
è at det er på lørdag vi besøger Ankerfjord Hospice sammen med Ulla Didrichsen
Vi mødes på adressen Fjordengen 25, 6960 Hvide Sande kl. 14.20.
Hvis du ikke har fået dig meldt til, kan du eventuelt kontakte Charlotte Spandet på
cspandet@vip.cybercity.dk eller på tlf.: 2182 9195 for at høre, om der stadig er plads.
è at det er tid for at betale kontingent for 2015. 250 kr. pr. person, som bedes indbetalt til
konto 0889 1046074.
è at Vildbjerg Venstre holder generalforsamling mandag den 16. februar. Det foregår i år hos Brdr.
Markussen.
Til slut tilbage til folketingsvalget.
Hvor er det dog vigtigt at Venstre får et godt valg. Hvis du har lyst til at give en hånd med - og vi
har brug for mange hænder - må du meget gerne give Charlotte Spandet et praj.
I øvrigt tror jeg, at den personlige kontakt har den største effekt. Så tag en snak med dine venner
og naboer.
Og jeg stemmer på Kristian Jensen.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

