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Lemvig
dLemvig
Torsdag den
27. november
14.00: JyllandsAkvariet:
Ravsafari.
14.00-16.30: Lemvig
Dagcenter: Julemarked.
16.00-18.00: Bonnet
Friskole: Indskrivning til
børnehaveklassen.
19.00: Lemvig og Omegns
Sportsfiskerforening:
Generalforsamling.
19.00: Lemvig Kirke: Musical
med Blåkilde Efterskole.

Film
Bio-Huset, Lemvig:
17.30: Mockingjay Part
1. 20.00: Fury.

Begravelse
13.00 fra Lemvig
Kirke: Flemming
Haurum Kristensen.

Fredag den 28.
november
10.00-17.00: Rysensteen:
Julemarked.
14.00-16.00: Alparken,
Ramme: Julestue.
16.00: Stald Lehmann,
Hedegårdvej 34, Lomborg:
Åben weekend.

Film
Bio-Huset, Lemvig:
17.30: Mockingjay Part
1. 20.00: Fury.

KKort Nyt
Får pengene tilbage
fjaltring: I Fjaltring Gæstehus fik man for 10 år siden
et rente- og afdragsfrit lån af Lemvig Kommune, og det
skulle betales tilbage efter de 10 år.
Det levede man så op til i Fjaltring og betalte pengene
tilbage her i oktober.
Men det har presset gæstehuset økonomisk, da gæstetallet er blevet halveret i de seneste år. Desuden har man
investeret i den lokale købmandsforretning.
Så nu har byrådet besluttet, at lånet kan forlænges, og
derfor får Fjaltring Gæstehus de 50.000 kroner tilbage i
kassen.

Fanpost til pensioneret cykelrytter
Lemvig: Der dumpede uventet post ind hos den tidligere
semiprofessionelle cykelrytter, Anders Hilligsøe tidligere
på ugen.
En fransk samler af cykelkort bad ham om et kort med
autograf af Anders Hilligsøe, der i sin tid som professionel kørte for det danske hold, Blue Water Cycling.
Anders Hilligsøe glæder sig på facebook over henvendelsen fra den entusiastiske franske samler og fan, der også har vedlagt to euro til dækning af frimærker.
»Rart at der stadig findes fans derud - selvom det er 5 år
siden cyklen for alvor blev stillet i garagen,« skriver han i
en opdatering på facebook.
Cykler er dog stadig Anders Hilligsøes levevej. Han er
i dag medejer af netbutikken www.cykler.dk og CykelMads.
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Flertal fik sin
vilje - satser
en halv million
Vandkulturhus. Bølgegang i en splittet byrådssal,
da Venstre-flertallet kørte en arkitekt-konkurrence
til et vandkulturhus i Thyborøn igennem.
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

lemvig: Vandene var delte
i en sjælden lang og hård debat i Lemvig Byråd, da Venstre-flertallet støttet af Dansk
Folkeparti stemte en bevilling
på 550.000 kroner igennem til
en arkitekt-konkurrence om
et vandkulturhus i Thyborøn
Fritidscenter.
Socialdemokrater, konservative og SF argumenterede
flittigt imod, men de kunne
ikke rokke ved flertallet.
En del Venstre-medlemmer
sagde samtidigt, at de ganske
vist sagde ja til arkitekt-konkurrencen. Men det betød ikke, at de lovede at stemme for
et eventuelt projekt bagefter.
Det må afhænge af økonomien i det.

Troede ikke på det
Den troede oppositionen i denne sag ikke på.
»Venstre mener det alvorligt, når de stemmer så stort
et beløb til en forundersøgelse
i gang. Og der bliver tale om
et projekt, som vi overhovedet ikke har råd til i Lemvig
Kommune. Driftsudgifterne
bliver store, og det bliver kommunen, der hænger på dem,«
sagde Orla Østerby (K).

Fakta1

Arkitekt-konkurrence
{{ Arkitekt-konkurrencen er sat til at koste 1,5 millioner kroner.
{{ Lokale- og Anlægsfonden betaler halvdelen - 750.000 kroner.
{{ Lemvig Kommune skal betale 55.000 kroner.
{{ De resterende 200.000 kroner skal findes lokalt i Thyborøn.
{{ Det forventes, at konkurrencen finder sted i løbet af
foråret. Hvis man finder et egnet projekt, der kan finansieres,
forventes det, at byrådet ved budgetforhandlingerne næste år
skal diskutere, om man kan være med til selve projektet.
Partifællen Stefan Agger
havde lagt ud med at sige, at
Venstre var på farlig og uansvarlig kurs, fordi befolkningstallet og børnetallet i
Thyborøn ikke pegede i retning af sådanne investeringer. Siden sagde han, at han
gerne ville bakke sådan et projekt op, hvis det var private investorer, der gik ind.
»Vi skal som politikere skabe rammerne. Så er det op til
det private initiativ at udfylde
dem.«

Hvad med børnene
Elisabeth Moltke (SF) mente,
at man nu havde glemt, at hele denne sag faktisk drejede

sig om børn, der skulle have
svømmeundervisning.
»Det er så endt ud i stor
plan. Men hvem skal betale?
Hallen? Foreningerne? Brugerne?,« spurgte hun.

Til modangreb
Et af Venstres to Thyborønmedlemmer gik til modangreb. Michelle Welle Tange
mente, man skulle turde tænke i stedte for at fokusere på
det negative.
»Det er for lokale, turister,
kursister og mange andre
grupper. Vi siger ja til denne
arkitekt-konkurrence, fordi
de kan blive et spændende
projekt. Der er muligheder i

det, som vi skal have undersøgt nærmere.«
Kenneth Bro (S) fandt det
klart økonomisk uforsvarligt
at tale om et projekt, der kunne ende i 40 millioner kroner.
»Det er et spændende projekt, og jeg så gerne, at private aktører kørte det igennem.
Det var også aftalen, da man
skulle undersøge, om der var

Hvordan dukker de penge pludselig
Finansiering. Ingen penge i det
ene udvalg, men i det næste. Ikke
hokus-pokus, mente borgmesteren,
men den købte mindretallet ikke.
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

En fransk samler og cykelentusiast har sendt dette brev til
den tidligere cykelrytter Anders Hilligsøe. Foto: Privatfoto.

lemvig: Finansieringen af
de 550.000 kroner til arkitektkonkurrencen blev fundet ved
at tage de penge, der er sparet
på den manglende svømmeundervisning på Thyborøn
Skole, mens svømmesalen er
lukket.

Der er fundet 400.000 kroner, og der forventes flere penge efter nytår.
Men hvordan de penge var
dukket op, gav megen debat
i byrådet. De fandtes nemlig
ikke, da familie- og kulturudvalget behandlede sagen. Her
bad flertallet om at få pengene
fra kassen. Pengene dukkede
op, da økonomi- og erhvervs-

udvalget skulle til at behandle sagen.
»Det er der ingen hokus-pokus i. Jeg spurgte, om der ikke
var sparet penge ved manglende svømmeundervisning, og
det var der. Derfor kom pengene på dagsordenen,« forklarede borgmester Erik Flyvholm (V).

Købte den ikke
Men den blev ikke købt så let,
og flere byrådsmedlemmer
stillede spørgsmålstegn og
tvivl ved det. Herunder Stefan Agger (K) og socialdemokraterne Kenneth Bro og Karsten Kragelund.

Karsten Kragelund (S)
kunne oplyse, at man havde
spurgt til et eventuelt sparet
beløb i familie- og kulturudvalget.
»Her fik vi at vide, at der ikke var sparet noget synderligt,
fordi de gik til at holde svømmesalen i gang. Det kan udvalgsformanden bekræfte,«
sagde han.

Borgmester fandt penge
Det kunne Henrik Thygesen
(V).
»Men der må ikke være
spurgt dybt nok ind et eller andet sted. I hvert tilfælde kom
pengene frem, da borgmeste-
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Følg med i de lokale, regionale, nationale
og internationale nyheder på netavisen.

Vand i stedet for badmintonbaner med mere. Det gav voldsomme dønninger i byrådet, men nu er der bevilget penge til en arkitekt-konkurrence, så må fremtidne vise, hvad planerne bliver i Thyborøn.

et alternativ til svømmesalen.
Men sådan er det ikke gået, og
derfor stemmer vi imod. Børn
og ældre skal ikke betale for
en nyt svømmetilbud,« sagde
han.

Tag chancen
Også Gunnar Lisby Kjær (V)
appellerede til, at man tog

chancen og fandt ud af, om
projektet kunne bære.
»Det vil faktisk være uanstændigt ikke at sige ja til det.
Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Jeg lover ikke,
at jeg stemmer for et projekt
efterfølgende, men det bliver
spændende at se de muligheder, der måske vil komme. Vi

skylder de aktive folk, der har
taget dette initiativ, at vi prøver det af.«.
Venstre skærpede tonen,
og både Henrik Thygesen og
Erik Flyvholm fandt det rigtig godt, at der er fonde, der er
gået med i projektet, og som
nu bakker op om at komme videre. Det kan blive et fund for

Lemvig Kommune.

Vil være tåbeligt
»Hvem ved om Lokale- og Anlægsfonden ender ud i at ville lave et demonstrations-projekt, hvor der skydes rigtig
mange penge i. Det vil være
tåbeligt ikke at prøve det,« lød
det fra borgmesteren.

Argumenterne kørte i en times tid, uden man nærmede
sig hinanden, mens initiativtagerne fra Thyborøn fulgte
slaget fra tilhørerrækkerne.
Afstemningen gik som forventet, da Venstre med sit absolutte flertal kørte bevillingen hjem, og nu kan man arbejde videre i Thyborøn med

en konkurrence til foråret. Og
det skal lige tilføjes, at fra både tilhængere og modstandere af bevillingen til arkitektkonkurrencen var der rosende ord til det initiativ, der er
taget i Thyborøn. Uenigheden
gik udelukkende på, hvem der
skal betale. - nu og i fremtiden.

g op
ren spurgte,« svarede han.
Det næste var, at der både
fra socialdemokraterne og
de konservative var undren
over, at man kunne overføre
penge fra en skoles budget til
et helt andet formål, nemlig
en arkitektkonkurrence. Det
er mod almindelig praksis, at
man på den måde kan flytte
penge fra et område til et helt
andet.

Tillægsbevilling
Svaret var, at det var penge til
svømning for børn i Thyborøn, og nu gik de til et formål,
som også havde med svømning i Thyborøn at gøre.

»Det holder ikke. Det burde kaldes en tillægsbevilling,«
slog Orla Østerby (K) fast.
Det gav Jørgen Nørby (V)
ham ret i.
»Jeg ville gerne kalde det
for en tillægsbevilling, og jeg
ville gerne stemme for den,
fordi jeg vil have afprøvet,
om det er en god idé med et
vandkulturcenter, hvor fonde
vil yde en stor del af betalingen. Hvis vi giver én million
kroner til den gamle svømmesal, står der i papirerne, at vi
om tre-fire år skal ofre endnu
flere millioner for at få den i
ordentlig stand. De millioner
vil jeg hellere bruge på noget

fremadrettet og spændende,
og det er måske en gylden mulighed, vi har her,« sagde Jørgen Nørby.

Politisk prioritering
Karsten Kragelund (S) mente, at man skulle kalde tingene ved rette navn.
»Det er en politisk prioritering, at man vil bruge penge på en arkitektkonkurrence. Det er ok, man mener det,
men så skal man sige, det er
det, man vil, i stedet for at flytte rundt på penge mellem helt
forskellige konti,« sagde han.
Det vil koste millioner at renovere den gamle svømmesal, og de penge vil
Jørgen Nørby hellere bruge på noget nyt og spændende. Arkivfoto.

