
Resultater i Fjends 

                
I den senere tid har man kunnet få det indtryk igennem pressen, at der i Kommunalbestyrelsen i Fjends sidder både magtmisbrugere og mennesker med et 
mindre godt livssyn. Når jeg ser mig om blandt mine kolleger, er det slet ikke det billede, der fremtoner sig. Det er 15 engagerede mennesker med hver deres 
styrker og forskelligheder. Nogle ynder at gå i detaljer og andre mestrer at have det store overblik, nogle er praktikere og andre teoretikere Altså et godtfolk, 
der er  akkurat lige så forskellige som de Fjandboer, der har valgt dem. 
  
At være i mindretal kan være svært, men at have et flertal er en udfordring, som kræver nænsomhed i brugen af den indflydelse, som vælgerne har givet 
flertallet. Ved sidste valg i Fjends Kommune fik listerne A, B og F tilsammen 2099 stemmer og V, Z og V fik 2315 stemmer. Ved den efterfølgende 
konstituering blev der holdt et utal af møder, og det varede to uger, inden tillidsposterne var blevet fordelt.  
  
Det er en glæde at kunne se tilbage på de resultater, vi har opnået i de sidste fire år med fuld enighed i Kommunalbestyrelsen eller med et stort flertal. Pladsen 
her tillader ikke en opremsning, men det er klart, at for Socialudvalget var det en stor tilfredsstillelse, at vi her i år fik vedtaget en langtidsplan på 
ældreområdet, hvor kursen er sat, men hvor de kommende politikere også får mulighed for indflydelse. 
  
Igennem årene har jeg løbende givet udtryk for mine holdninger til aktuelle politiske emner. Skulle det have interesse, så er de senere års indlæg lagt ud  på 
min hjemmeside www.flarup.net/lea under  ”Politik”.   
  
  
                                                                 Med venlig hilsen 
                                                                  
                                                                 Lea Flarup 
                                                                 Kandidat for Venstre 
                                                                 Fjends Kommune 
  
                                                                  
  
  
       

Side 1 af 1Resultater i Fjends


