Næstved vælgerforening
For 2017 afgivet den 26/2 018.
Velkommer alle Sammen.
Til politiker æresmedlemmer og gæster
Hans Bay formand for kommuneforeningen og
Kredsformand Jacob Mols
Sikken et år vi er gået ud af der har været så at sige knald
på
fra vælgerforeningen opstillede vi 10 kandidater og 5 kom
ind.
, kan vi være tilfredse ja det er som vi tager det, udgangs
punktet var at vi skulle have Kristian i borgmester stolen
det kom han så ikke denne gang men det kommer han
næste gang
Er vi glade

det er som man tager det,

de store udvalgspladser var der ikke stole kun en –
den fik Kristian
men der er tros alt steder vi skal være og Kristian fik et
godt valg og det fik i andre også hjertelig tillykke

Så det blev bagerst i køen. Men alt i alt så må der arbejdes
fra den platform hver enkelt fik og så så være glad for at vi
fik 9 ind.
Var så den kolde valgkamp - det hele vær -ja det var det
selv efter 3 dage ikke at kunne få varmen, efter en morgen
tur fra 5 til 8 på glumsøstationvi havde en kaffevogn på hjultorvet der er der altid stor
søgning til
det er, letter at få bragt et budskab når der udleveres frugt
og kaffe
så tak til hver som hjalp til uden jer
blev kandidaterne ikke valgt
holdning til det er at Facebook er godt men at mødes med
en levende person der kan svare og diskutere med en det
er noget helt andet.
Så havde vi en grill fest som gik rigtig godt besøgt
Søren Pind kan godt trække til huse.
og i år bliver det den 13/8 med Jakob ellemand Jensen
Vi har også måtte sende en af vores
bestyrelsesmedlemmer til Beijing på skole heldige asen
sikken en oplevelse han får,

så fik Karsten Jakobsen ikke tid på grund af arbejdes pres
så derfor er der nogle nyvalg.
Men en stor tak til bestyrelsen, i er nogle flittige
mennesker tak for det og tak for de venskaber jeg har fået
via det at være formand
Tak til Jer Helmer og Birte med mere, altid at stille op hvis
der er brug for jer håber i vil yde det samme til den nye
formand.
Tak til Mogens og Monika for frimærker til dem der ikke
kan sendes til via e-mail
Tak til Inger Markussen Faust og jeg henter en kuvert med
et beløb Tak for det inger

Vu er på banen igen med Tobias som formand, vi skal nok
kommer i gang igen

vi var mange da jeg startede i 13
og så lige på engang alle var færdige med
skolen
en vanvittig stor tak til alle de VU der var med den gang,
det var sjovt
Magnus den afgået formand for Vu bliver Søofficer om 2
år
Jo ungdommen vil.
Det kommer vi til at tænke på i Venstre
der er en lav alder men ingen høj alder, for det er somme
tider svært at sige farvel
Kender det fra mig selv
men jeg vil forsat være at finde og arbejde med på fuld tro
på at vi vinder næste gang
Jeg har i 017 åbnet mit hjem for møder og andet for
venstre, og det bliver det ved med nu er det Sebastian det
gælder den nye folketingskandidat så alle skal ud og støtte
op.
Til slut vil jeg sige tak, og velkommen til 23 nye
medlemmer i 017

det har været en oplevelse at lære jer at kende tak for de 5
år

Else Marie Holm

