Julen 2017

Venstre i Rebild har haft et rigtigt travlt år.
Kommuneforeningen startede i begyndelsen af året med et helt nyt oplæg til et valgprogram, som der hen
over sommeren blev udbygget, for til sidst, at være ret så omfangsrigt, og som har været til inspiration for
vores byrådskandidater. Hen over foråret blev der også indgået valgforbund med Liberalt Alliance og
Oplandslisten.
Allerede i starten af året gik jagten ind på, at finde egnede Kandidater til Kommunal- og Regionsvalget.
Efter opstillingsmøderne og hen over sommeren var der sat et hold på 21 Kandidater til Kommunalvalget og
3 Kandidater til Regionsvalget. Alle har efterfølgende lavet en rigtig god valgkamp, og der har været afholdt
et utal af vælgermøder rundt omkring i Rebild Kommune.
Da KV-RV var afholdt d. 21. november, havde Venstre 8 pladser i det nye Byråd samt 1 plads i Regionen, en
præstation som kun kan lade sig gøre ved, at rigtig mange hjælpere har givet en hånd med. Der blev sat
over 2400 stk. blå Venstre valgplakater op. Der er blevet delt flyers ud, der er lavet stegt flæsk, fisketur, blå
lørdag, gadearrangementer og meget mere.
Til gengæld måtte vi konstatere på valgaften, at der ikke kunne samles et flertal med venstre i spidsen. Og
vi blev heller ikke inviteret til en anden eller bredere aftale. De fire andre partier holdt døren helt lukket.
Uden nogen mulighed for os, at komme til forhandlingsbordet. Men det er sikkert at Venstre vil fremlægge
og samarbejde om gode og Liberale aftaler, til gavn for Rebild Kommune.
Derfor er der allerede lavet rokade i Venstre, idet Jeppe Ugilt Hansen er valgt til ny Gruppeformand for
Venstre, og han har bebudet ændringer bl.a. ser han gerne, at Kommuneforeningen afholder flere
medlemsmøder hvor aktuelle oplæg og politik bliver faste punkter.
Allerede d. 15 januar 2018 inviterer Himmerlandskredsen til Nytårskur i Haverslev Hallen. Hvor
Finansminister Kristian Jensen sammen med Folketingskandidat Marie Bjerre holder indlæg.
Vel mødt.
Her til sidst. En stor tak til alle Medlemmer, Bestyrelser, Kandidater og Hjælpere for en kæmpe indsats i
årets løb.

I ønskes Alle en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.
Formand for Venstre i Rebild Kommune.
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