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Kære medlem af Venstre i Viborg Kommune,
Hermed lancerer vi vores nyeste version af vores nyhedsbrev.
Tidligere udsendte vi et fysisk medlemsnyt. Dette er vi gået fra, da teknologien tillader os, at gøre det på
denne måde.
Dette nyhedsbrev udsendes 6 gange årligt, og indholdet bliver med indlæg fra vores folkevalgte politikere
fra byråd, regionsråd samt folketing.
De lokale vælgerforeninger får også mulighed for at have indlæg med.
Ligeledes vil kommende arrangementer og lignende informationer være en del af nyhedsbrevet.
Opstår der en politisk situation vi mener din som medlems interesse, vil vi naturligvis udsende en
særudgave af nyhedbrevet.
Jeg håber, at du som medlem vil følge med i nyhedsbrevet fremover.
Med venlig hilsen
Kenneth Andersen
Formand, Venstre i Viborg Kommune

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Det første år i denne valgperiode er ved at være gået, og jeg vil give en status på hvorledes det går i
Venstres byrådsgruppe.
Vi har borgmesteren i byrådsgruppen, og nu griber vi sagerne an på en anden måde, end da vi var det
hårde oppositionsparti.
Der skal ikke herske tvivl om, at den måde det foregår på nu, hvor vi er med til at udvikle politik og
fremsætte initiativer, er lang mere befordrende for kommunen og for Venstres medlemmer, end da vi fik
orienteringer og fandt fejl i forslagene.
Jeg får flere tilkendegivelser på, at man er glade for den ro som byrådet udstråler, og det skyldes især, at
vi og socialdemokratiet er enige om at samarbejde til gavn for Viborg Kommune.

I gruppen er det en pligt at være godt forberedt, det er vi forud for udvalgs og byrådsmøder, og det er vi
især forud for de årlige budgetforhandlinger. I gruppen havde vi diskuteret hvordan budgettet burde
sammensættes, og havde det som fokus i forhandlingerne.
De store anlægsinvesteringer i Viborg by, forøgelsen til asfaltkonto og cykelstipulje, opgradering af ppladser ved hallerne og flere penge til ældre og psykiatri, det var vi forberedte på, og forhandlingerne gik
hurtigt og let, selvom andre partier havde stor lyst til at forhandle gennem Viborg Stifts Folkeblad.
Er der blandt vores medlemmer nogen, som satte pris på de kontante og præcise (og fagligt rigtige)
udmeldinger, som vi kom med for år tilbage, så må de indstille sig på, at tiderne har skiftet.
Nu er vi en del af det forberedende arbejde, som er til større gavn for borgerne i kommunen, men som kan
virke knap så farverigt i processen, men væsentlig bedre i resultaterne.
Vi har ikke alene flertal i byrådet, men med vores 10 af 31 pladser samarbejder vi godt med de fleste
andre i byrådet, så vi om 3 år kan sætte x ved mange af de ting Venstre gik til valg på i 2017.
Gruppeformand for byrådsgruppen Claus Clausen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Se venligst de to vedhæftede invitationer til henholdvis:

•
•

En debataften med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Et debatmøde om fremtiden for fiskeri som følger af Brexit

