27. juni 2019
Kære Nyhedsbrevmodtager.
Hermed det sidste nyhedsbrev inden sommerferien.
Kommunens kulturpris til pigekor
Forud for tirsdagens byrådsmøde blev Herning Kommunes kulturpris uddelt ved en lille højtidelighed i
byrådssalen.
Kulturprisen uddeles en gang årligt og kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, enkelt personer
eller kulturelle miljøer i kommunen
I år gik kulturprisen meget velfortjent til Midtvest pigekor. Dorte Bille - som både var initiativtager til
koret for 19 år siden, og også har ledet koret i alle årene - fik overrakt prisen og de medfølgende
10.000 kr.
Koret er en del af den Jyske Sangskole. Sangskolen, Herning Kirkes drengekor og Midtvest pigekor
har gennem mange års flot og anerkendt arbejde i den grad bidraget til sangen og det musikalske
kulturliv også langt udenfor Herning.
Stort tillykke til Dorte Bille og Midtvest’s pigekor
Efter prisoverrækkelsen var det tid til byrådets sidste møde inden sommerferien.
Det blev et meget usædvanligt byrådsmøde, som ingen i Byrådet har oplevet tilsvarende.
Der var faktisk ingen sager på dagsordenen, der umiddelbart kunne begrunde store debatter, men
alligevel udviklede mødet sig til, at nogle af punkterne blev meget lange, og det føg med både
insinuationer, fordrejninger og udokumenterede påstande.
Tonen har desværre ændret sig meget med Borgerlisten med Lone Nielsen, Ernst Knudsen og Anne
Marie Christensen, og jeg skal hilse og sige, at det ikke er konstruktivt. Det skyldes ikke Anne Marie
Christensen.
Politik er jo at debattere og argumentere, og derfra at nå til fælles løsninger i respekt for hinandens
holdninger. Jeg har i mine 9 år i Byrådet altid oplevet den gode debat, som uanset alle uenigheder
blev ført i respekt og venlighed. Sådan er det desværre ikke for tiden.
På mødet udviklede det sig endda til, at en tilhører helt utilstedeligt kom med tilråb til et
byrådsmedlem. Jeg vil i den grad håbe og appellere til, at det ikke bliver stilen fremover, for det er
absolut ødelæggende for det gode samarbejde og dermed de resultater, der kan opnås i et godt
holdarbejde i et Byråd.
Byrådsmødet 45 punkter på dagsordenen, heraf 7 lukkede.

Du kan finde mødets dagsorden og referat: https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-

naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=25-062019/Dagsorden(ID1880)/dagsorden.xml
Som altid nogle få ord til enkelte af dem.
Udvikling af erhverv, byggegrunde og nyt byggeri.
Der er altid mange sager fra Byplanudvalget – dette møde var ingen undtagelse med i alt 19 sager,
bla. nyt boligområde ved Hammerum Skole og i Snejbjerg og flere nye erhvervsområder . Jeg skal ikke
denne gang gå ind i dem. Blot sige, at det i høj grad jo er udtryk for, at Herning Kommune er
begunstiget af tilflytning og investeringslyst.
pkt. 118 Budgetopfølgning for årets 1. kvartal
Vi har kvartalsvise budgetopfølgninger, så vi kan følge balancen mellem budget og udgifter.
Budgetopfølgningen viste et samlet merforbrug på 13,2 mio på drift i 1. kvartal. Hvilket selvfølgelig
medfører et øget fokus på budgetoverholdelse i de berørte udvalg.
Pkt. 121. Frigivelse af 2,5 mio. til kunstgræs-bane i Kibæk
Der er etableret flere baner med kunstgræs. Denne gang var turen kommet til Kibæk, som længe har
ønsket en kunstgræs-bane, og selv har bidraget med 1 mio. til projektet.
Kunstgræs-banen er miljøgodkendt og alle forholdsregler for bl.a. drænvand bliver taget.
Alligevel kunne Borgerlisten ikke tiltræde sagen, idet de med mange og lange indlæg fremførte
påstande om sundhedsrisici, kræftfremkaldende stoffer, skader på vandmiljø etc. Dette til trods for, at
kunstgræsbaner naturligvis laves, så de overholder alle forskrifter og regler fra miljøstyrelse og andre
myndigheder, der skal godkende. Det gælder naturligvis også denne bane. tilfælde.
Pkt. 143 Fremrykning af 4.3 mio. til tag og renoverings arbejde på Holtbjerg Skole
Flere skoler samles efter sommerferien under et tag på Holtbjergskolen, som det blev besluttet i
budgetaftalen for 2019. Derfor bliver den løbende renovering, som var planlagt i investeringsplanen,
fremrykket. Renoveringsarbejdet, som ellers skulle foregå over flere år, samles og fremrykkes, hvilket
gør opgaven mere effektiv, og samtidig betyder det, at arbejdet forhåbentlig kan færdiggøres inden
skolestart.
Pkt 150. Nye boliger til Rosenholm.
Byrådsmødet godkendte, at der kan tilbygges med 10 pladser og 3 aflastningspladser på Rosenholm i
Tjørring, som er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede.
Det er boliger, som der er meget brug for, idet vi mangler pladser i Herning kommune, og derfor må
købe i andre kommuner. Med tilbygningen får vi mulighed for at tilbyde de borgere et botilbud tæt på

deres familie og relationer, og det er naturligvis efterspurgt og af stor værdi for både borgere og deres
pårørende.
Det var kort nyt fra tirsdag aftens byrådsmøde.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer!
Bedste hilsner
Anne Marie Søe Nørgaard

