Sag 111 VHC/Foreningernes hus – den 20.05.2015 BY v. Christa Laursen
Igen igen – det er prøvet før, at lave et foreningernes hus i 2010 tror jeg det var, alt
var kørt i stilling, huslejer og kvm priser – muligheden for at kunne bruge hele huset
Kirkegade 11/Grønnegade 7 til et sådant hus MEN NEJ
Trods den billigste kvm. pris I Kirkegade/grønnegade, elevator, handicap toiletter, en
gård, hyggestedet med grill oplevelser, store sale, motionsrum, køkken indrettet til
flexjobbere, møderum, lydavisen så var det ikke det der var fokus på, men i stedet
DOGGEN – her havde man så lige glemt at snakke med borgmester og
kommunaldirektør eller omvendt, for den skulle Siemens have, så det faldt til jorden
efter store frustrationer og mange timers søvnløshed bland brugerne.
Så det er ikke første gang vil jeg gentage, man prøver et foreningernes hus.
Jeg fik såmænd også dengang skæld ud fordi jeg holdet fast, sammen med brugerne
i VHC, at stedet fremover fortsat skulle være på den nævnte adresse i
Kirkegade/Grønnegade, da der var mange muligheder også skabt i et fantastisk
samarbejde med Frank Holmskov, ejer af huset, som Vejle kommune og VHC
brugerne skylder en stor tak for en altid fantastisk opbakning, det kan jeg så som
politiker i Vejle kommune hermed sige tak for.
Til valget sidst var der en borgmester og viceborgmester, der i VHC lovede, at der
ikke ville ske noget med VHC de næste 10 år – ok det holdt ikke lige.
Man ville så hurtigt finde nye lokaler, det var ikke noget problem – ok det med tiden
holdt så heller ikke lige.
Nogen vil hermed sætte store fodaftryk, og når de værste fremvisninger har fundet
sted, når stedet på Dæmningen er renoveret, og hverdagen bliver en realitet, håber
jeg de mennesker der benytter stedet bliver glade for det.
Ånden og hyggen skal der vist kæmpes for at få med, Gården i nuværende VHC
kommer til at mangle, men held og lykke med det.
Jeg har selvfølgelig spurgt om jeg er inhabil i denne sag, det er jeg så sjovt nok ikke
denne gang.
Jeg undlader at stemme i denne sag, hvilket er noget jeg ellers aldrig gør.

