Skive Venstres politiske netværk
Få indflydelse! – at mødes
giver indflydelse!
Venstres byrådsgruppe har mange opgaver i
den politiske ledelse af Skive kommune. Ved
byrådsvalget blev der formuleret et politisk
handlingsprogram. Dette program indeholde
en masse forskellige mål og hensigter for
Venstres politiske arbejde i byrådet.
Til daglig indgår byrådsmedlemmerne i et tæt
samarbejde med de forskellige forvaltninger
på rådhuset. Forvaltningerne søger for
rådgivning, vejledning og spiller en væsentlig
rolle i idéarbejdet og udviklingsmuligheder i
den politiske ledelse. Meget af det politiske
arbejde udføres tillige i omfattende dialog
med de mange forskellige institutioner.
Venstres byrådsmedlemmer har også kontakt
til deres respektive lokale vælgerforeninger,
hvor der foregår en gensidig udveksling
information og drøftelse af nye idéer og
tiltag.
Skive Venstres politiske netværk
Vi vil gerne udvide og formalisere et stærkere
bånd mellem byrådsmedlemmer og Venstres
medlemmer i den samlede kommune. Vi er
også åbne for at invitere ikke medlemmer ind
i dette arbejde. Hver gruppe har en ansvarlig
tovholder, som indkalder til møder og
ligeledes har mulighed for, at der mellem
møderne kan udveksles informationer.

Politisk indflydelse og udvikling
Grupperne vil arbejde på hver sin måde, som
medlemmer ønsker. Der er ikke nogen
specifik løsning på, hvordan der arbejdes.
Hovedopgaven er, at der skabes et rum for
gensidig informationsudveksling og en åben
dialog om udviklings muligheder og
eventuelle nye politiske tiltag.

Venstres 4 netværk:
Børne- og Familie området
Onsdag den 31. okt. Kl. 19.00 på Roslev skole
Tovholder: Peter Hahn

Ældre/social/sundheds området
Tirsdag den 23. okt. Kl. 19.00 i Durup Hallen
Tovholder: Annette Torp

Infrastruktur og Green Lab
Torsdag den 25. okt. Kl. 18.30 ved Green Lab,
Kåstrup
Tovholder: Jens Peter Hedevang

Big Blue
Tirsdag den 23. okt. Kl. 19.00 i Gl. Byrådssal
Tovholdere: Christian Vad Holm og Morten
Enggaard

Tilmelding til et møde i en eller flere af netværksgruppene sker
ved at sende en mail til jenspoulsen@fibermail.dk

