Kære KD-medlemmer i Storkreds Vest.
Endelig kan vi igen mødes under mere normale forhold, og vi glæder os til nu at kunne invitere til et
forsinket årsmøde & generalforsamling for KD storkreds Vest den 15. juni fra kl. 18 på Aulum Fritidscenter
(se vedhæftede indbydelse).
Vi glæder os især til også at se alle jer nye medlemmer, som på det seneste er blevet tilføjet den voksende
medlemsskare også i vores storkreds (over 50 siden nytår).
Vi starter – traditionen tro – med at spise en god middag sammen. For planlægning af pladsforhold og
mængden af mad m.v. er tilmelding nødvendig uanset hvor stor en del af aftenen, du kan være med.
Tilmelding skal ske til undertegnede senest den 10. juni (se nederst på vedhæftede indbydelse), men
betaling for mad og drikke sker først ved ankomsten – enten kontant eller via mobilepay.
Der er sket så meget spændende og godt i vort parti på det seneste, som det vil være godt at samles om og
drøfte med hinanden. - Bl.a. KD´s visionære 2030 plan, som mange har lagt en stor arbejdsindsats i sammen
med Jens Rohde inden han meldte sig ind som medlem af KD, hvorved KD jo nu er i Folketinget, og Isabella
er ansat i en 49% stilling i hans sekretariat. Perfekt at de to kan bruge hinanden som sparringspartnere og
hjælpe hinanden med de mange opgaver i Folketinget, som ofte skal behandles med ”lynets hast”.
2030-planen rummer naturligvis ikke alle KD´s mærkesager, men den rummer mange gode forslag, som har
været igennem Finansministeriets regnemaskine og angiver nogle pejlemærker i den rigtige retning. – Det
vil blive så godt at få en opdatering af det hele ved Kristian Andersen, som bl.a. har været tæt på hele tiden
under udarbejdelse af 2030 planen, og han vil derfor være den helt rigtige til at besvare eventuelle
spørgsmål til vort årsmøde efter kaffepausen.
Vel mødt til enhver, der har lyst – medlem eller ej.
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