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Først og fremmest tak til de mange vælgere, som i tirsdags satte deres kryds ud for en af De Konservative kandidater. Vi er glade for, at vi var i stand til at fastholde vor andel af vælgerkorpset og
at så mange vælgere i Varde kommune valgte at vise os deres tillid. Både Tom Arnt Thorup og jeg
er meget stolte over det høje antal personlige stemmer, som vi hver fik. Vi vil gøre vort yderste for
at leve op til tilliden. Også tak for de mange stemmer til Regionsrådsvalget, som dog kun rakte til
en 7. plads blandt de Konservative kandidater og dermed desværre ikke til indvælgelse.
Til lykke til Venstre med bibeholdelsen af flertallet i byrådet.
Fra Konservativ side tager vi den foretagne konstituering mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Lokallisten Varde til efterretning. Vi må i den forbindelse undre os over, at Venstre har afstået fra at
fortsætte det fornuftige konstitueringssamarbejde med det andet borgerlige parti – Konservative,
som påbegyndtes for fire år siden, og som efter vor mening siden har udmøntet sig på en lang række
emner, herunder senest det kommende års budget og en begrænset skattestigning på 0,5 %.
Vi må også notere os, at Venstre, som byrådets største parti, ikke har ønsket at meddele os eller
drøfte deres valg af konstituering inden at konstitueringen blev meddelt pressen. Fra Konservativ
side finder vi ikke, at denne lukkede arbejdsform efterlever den åbenhed og samarbejdsvilje i forhold til det nye byråd, som Venstre i valgkampen gav udtryk for, at de ville arbejde efter.
Til slut til lykke til de nye partier SF og DF, som denne gang opnåede repræsentation i byrådet. Vi
glæder os fra Konservativ side til et godt samarbejde med dem og alle byrådets øvrige medlemmer.
Det nye byråd har mange udfordringer liggende foran sig og vi Konservative glæder os meget til at
komme i arbejdstøjet.

Ønskes yderligere oplysninger kan jeg kontaktes på mobiltelefon 21 41 86 00 eller pr. mail på
ncr@sns.dk

