
Opstillingsmøde til lokalrådet
Torsdag den 19. oktober afholdt Glejbjerg Lokalråd opstillingsmøde ifm. det kommende lokalrådsvalg den 21.
november.

Følgende personer ønskede at træde ud af Lokalrådet:
Grethe Tofterup, Otto Ottosen, Poul Erik Nielsen og Henrik Winther

Følgende personer ønskede at stille op til Lokalrådet:
Martin Ottesen, Marianne Tollak, Jacob Bjorholm og Uffe Hansen

Desuden ønskede Susanne Bach at opstille som suppleant til Lokalrådet.

Da antallet af nyopstillede personer passer med antallet af ledige pladser i Lokalrådet, blev det på mødet
besluttet, at personerne er valgt til Lokalrådet og at valghandlingen den 21. november dermed er annulleret.

Det nye Lokalråd, som foruden ovenstående personer også tæller Majbritt Koch Eriksen, Vagn Sørensen og
Michael Gejl, konstituerer sig på førstkommende lokalrådsmøde i december. Stort tillykke til alle nyvalgte og
genvalgte!!

Læserbrev:

Den 21. november skal der vælges et nyt byråd, for den næste 4 års periode.

Der er opstillet kandidater, og her kan jeg konstatere, at jeg er den eneste kandidat med bopæl i Glejbjergområdet.

Jeg håber selvfølgelig rigtig mange af jer, vil sætte jeres kryds ved undertegnede.

Som jeg har gjort indtil nu, vil jeg også fremover varetage jeres og Glejbjerg områdets interesser i Vejen kom-
mune og vil her nævne nogle af de ting, der skal have stor fokus i den kommende periode!

Vi skal nytænke den kollektive trafik. De nedskæringer, der er sket her i Glejbjerg, er ikke i orden. Vore børn og
unge skal have mulighed for at komme til uddannelsesstederne uden alt for lang transport- og ventetid!! Det
samme gælder for ældre borgere der f.eks. har behov for at komme til lægen!!

Halvdelen af kommunens borgere bor i landdistrikterne! Vi skal sikre der er gode bo og levevilkår - også i de
mindre byer! Glejbjerg skal tiltrække flere borgere, til gavn for Skole og Børnecentret, foreningslivet og ikke
mindst vore forretninger! Der skal være mulighed for udvikling - i stedet for afvikling!

Der bliver flere og flere ældre i kommunen, og her er det rigtig vigtig, at vi også fremover kan fastholde et højt
service niveau, med respekt for de ældres ønsker og behov!! Åstruplund skal fortsat være et godt sted at komme
for både beboere og pårørende, og den skal være en aktiv del af sognet!

Frivilligheden, foreningslivet og de lokale initiativer skal støttes og tilgodeses!

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil have en snak, har kommentarer eller ønsker yderligere
oplysninger.

Venlig hilsen
Vagn Sørensen
Mobil: 40289354


