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Stramme regler for overdrev koster arbejdspladser for minkavler

Kommunen gør plads til
nyt museum i De Røde
Barakker i Thyborøn

kr. 15,00
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Opbakning til
vandkulturhus
Lokale og Anlægsfonden tændte i aftes et lys i
mørket ved at støtte planerne om et nyt vandkulturhus i Thyborøn Fritidscenter. Fonden bevilgede
de første 750.000 kroner til en arkitektkonkurrence og lægger dermed pres på Lemvig Kommune.
Måske ser det ikke så sort ud længere.

»

Folkebladet Lemvig
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PETER ANDERSEN,
UDGAVEREDAKTØR,
I DAGENS LEDER Y 08

Dalva Port
Typer: Ruby - Tawny - Hvid portvin - Lagret Tawnyy Colheita.

Dalva 1966 850,,Dalva 1975 595,,Dalva 1985 400,-

FIGHTERPOKAL. Det siger noget om krisens voldsomhed i vores
del af kongeriget, at alle tre finalister i fighterpokalfinalen er fra
Midt- og Vestjylland.

Spar 25%

KUN

SØNDAG

På alt legetøj
i hele butikken.
Rabatten fratrækkes ved kassen.

Dalva 30 års rød 600,ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag
8.00-20.00
Lørdag og søndag 8.00-18.00
Bageren åbner kl. 7.00

Vi tager forbehold for
trykfejl og udsolgte varer.

Kvickly Lemvig
Konsul Andersens Gade 3
7620 Lemvig
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Fond er klar til at skyde penge i a
Pres. Politisk bliver der lagt pres på
Lemvig Byråd, der skal bevilge yderligere
550.000 kroner til vandprojekt.
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

THYBORØN: Der er opbakning fra Lokale- og Anlægsfonden til ideen om at opføre
et vandkulturhus i Thyborøn,
og det lægger nu ekstra pres
på politikerne i Lemvig Kommune.

Første skridt mod et vandkulturhus er en arkitektkonkurrence, der skal beskrive,
hvordan et vandkulturhus
kan tage sig ud, og den vil alene koste omkring halvanden
million kroner. Lokale- og Anlægsfonden behandlede sagen
på et bestyrelsesmøde onsdag
og bestemte, at den vil støtte

en konkurrence med 750.000
kroner, hvilket svarer til halvdelen af det krævede beløb.
Det glædede naturligvis
bestyrelsesformanden for
Thyborøn Fritidscenter, Jesper Fruergaard, der i forbindelse med mødet onsdag aften
kunne overbringe den glædelige nyhed.
Jesper Fruergaard kunne
også fortælle, at Lemvig Kommune er bedt om at bidrage
med yderligere 550.000 kroner, mens fritidscenteret selv
vil forsøge at finde de 200.000

kroner, der mangler.
Byrådet i Lemvig har hidtil været splittet i sagen, men
bevillingen fra Lokale- og Anlægsfonden lægger formentlig et ekstra pres på de lokale
politikere. Det erkender borgmester Erik Flyvholm (V), der
fulgte aftenens møde.
»Lokale- og anlægsfonden
kan se noget værdifuldt i projektet. Deres bevilling er formentligt en vink om, at de er
villige til at støtte projektet
videre. Derfor er det min personlige holdning, at vi skal

tens. Stålspærrene skal blot
behandles først,« forklarer
Jesper Fruergaard.
Planerne har fået ekstra aktualitet, da svømmesalen ved
Thyborøn Skole blev lukket.
Derfor bestemte bestyrelsen,

at tiden var moden til at gøre
noget ved planerne om at forandre hal 2.
Det er ikke hele hallen, der
skal forandres. Det nuværende motionsrum bliver bevaret, mens to trediedele af den

finde vores bidrag til en arkitektkonkurrence og få ideen
afprøvet. Det er nu, at chancen
er der,« siger Erik Flyvholm.
Han skal som formand for
økonomi- og erhvervsudvalget behandle sagen i et udvalgsmøde på tirsdag. Derefter bliver det en sag for byrådet, da der under alle omstændigheder vil være tale om en
tillægsbevilling.
Der er ingen tvivl om, at Lokale- og Anlægsfonden vurderer projektet i Thyborøn som
noget særligt. Det gjorde de

nemlig selv opmærksom på
under deres deltagelse på onsdagens møde.
Oliver Vanges, der er udviklingskonsulent for fonden, gav eksempler på, hvordan den tidligere har arbejdet
med vand, men forklarede også, at projektet i Thyborøn er
særligt interessant. Ideen er
nemlig at benytte en eksisterende hal og omdanne den til
et vandkulturhus.
»Efter kommunesammenlægningerne er der haller i
overskud mange steder. Der-

Det er denne hal 2, der er i spil til et nyt vandkulturhus i
Thyborøn. Mens de voksne diskuterede muligheder, brugte
de unge hallen til en omgang boldspil. Foto: Benny Gade.

Færre folk,
så en hal er i
overskud på
Fritidscenteret
Vandkulturhus. Den nye hal vil være
velegnet til at rumme svømmebassin,
mens den gamle bevares.
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

THYBORØN: De var måske
lidt for optimistiske, da de for
få år siden opførte en ny hal
ved Thyborøn Fritidscenter.
Det erkender den nuværende
formand for Fritidscenteret,
Jesper Fruergaard.
»Da vi for snart ti år siden
begyndte at arbejde på den
nye hal, virkede det som en
god ide. Men nu falder indbyggertallet, og derfor er der knap
så meget brug for to haller.
Set med nutidens øjne, burde
vi nok have lavet det anderle-

des,« siger Jesper Fruergaard.
Det er grunden til, at Fritidscenteret nu har planer
om at omdanne den nyeste af
de to haller til en kombineret
multisal og vandkulturhus for
at skaffe nye brugere.
Og det må nødvendigvis
være den nyeste af de to haller, for de store stålspær gør
den velegnet til det fugtige klima i modsætning til den gamle, der er opført med spær af
træ.
»Vi har naturligvis haft et
konsulentfirma til at vurdere, om hallen kan bruges til
vand, men det kan den sag-

eksisterende hal skal rumme
et vandkulturhus. Den resterende trediedel skal bevares
som en mulitisal, hvor der
kan holdes borgermøder, øves
gymnastik eller andre formål.
Faktisk er hallen stor nok til

at rumme et bassin med 2
meter lange baner samtidi
med, at der indrettes en mu
tisal på 16 meter. På den sma
le led.
Jesper Fruergaard ser int
problem i at bevare den gam

TORSDAG 23. OKTOBER 2014 / 05

. Lemvig

arkitektkonkurrence

25
igt
ulal-

tet
mle

Mange ideer til brugen
af et nyt vandkulturhus
Af Benny Gade

Efter kommunesammenlægningerne
er der haller i overskud mange
steder. Derfor kan jeres erfaringer være
et eksempel til efterfølgelse for andre.

»

OLIVER VANGES, udviklingskonsulent for Lokale- og Anlægsfonden.

for kan jeres erfaringer være
et eksempel til efterfølgelse for
andre,« forklarede han tilhørerne.
Også formanden for familie- og kulturudvalget, Henrik Thygesen (V) var styrket
i troen på, at kommunen bør
støtte det videre arbejde.
»Der er mange gode ideer,
og jeg vil gerne være med til
at prøve det af. Det er en kommunal lotteriseddel, der giver
mulighed for at søsætte noget
anderledes,« sagde han efter
mødet.

Lotterisedlen ligger i, at et
kommende vandkulturhus
også skal tænke erhvervslivet ind i driften for at gøre
det rentabelt. På mødet blev
der nævnt flere muligheder.
»Erhvervsdelen har ikke
tidligere været så klar for mig,
som den er blevet i aften,« siger Henrik Thygesen.
Hvis byrådet bevilger pengene til en arkitektkonkurrence, kan der ligger tegninger klar til sommer næste år,
der kan bruges til det videre
arbejde.

Omkring 70 borgere og
politikere diskuterede
vandplaner i Fritidscenteret
cafeteria. Foto: Benny Gade.

gade@bergske.dk

THYBORØN: Godt 70 borgere i Thyborøn deltog onsdag aften i det kombinerede
informationsmøde og workshop omkring et kommende
vandkulturhus i Thyborøn.
På mødet fik deltagerne
for første gang mulighed for
at høre nærmere om planerne og stille spørgsmål, men
der var også mulighed for
at gøre sin indflydelse gældende.
Ideen er at omdanne hal
2 ved Thyborøn Fritidscenter til en kombineret multisal og vandkulturhus. Der er
endda mulighed for at bygge
et lille stykke til ved hallens
østende.
Men derudover var der
rig lejlighed til at give udtryk
for, hvad man ønsker af faciliteter i et vandkulturhus.
Det blev dog fra starten
gjort klart, at det også er nødvendigt med indtægter, hvis
der skal være økonomi i den

planlagte ombygning til godt
35 millioner kroner. Derfor
blev deltagerne også opfordret til at overveje, hvilke
aktiviteter, der kan trække
ekstra indtægter til stedet.
Efter en halv times workshop var der mange ideer på
bordet, men mange var også
identiske. Blandt andet var
der mange forslag i retning
af søsikkerhedskurser for
arbejdere i off-shoreindustrien, men der var også ideer
om »lær-at-svømme camps«
for turister, genoptræningsmuligheder og meget andet.
Aftenen sluttede med
mange roser fra Cherie Welle Schmidt, der på forsamlingens vegne roste det arbejde,
som bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter allerede
har lagt for dagen.
»Vi er mange, der savner
vores svømmesal. Jeg håber,
at kommunen bliver lettere
at overtale efter det kæmpe
arbejde, I har lavet,« sagde
hun og håbede på et snarligt
første spadestik.

Fakta1

Vandkulturhuset »VandVærk«
Vandkulturhuset bærer arbejdstitlen »VandVærk«.
{ Første skridt er at skaffe penge til en arkitektkonkurrence,
hvor fire-fem arkitekter bliver bedt om at give deres
bud på et nyt Vandkulturhus i Thyborøn.
{ I den forbindelse blev de mange ideer fra onsdagens møde
noteret ned og bliver forsøgt indarbejdet i den kommende
konkurrencebeskrivelse. Det kan for eksempel være en ide om
at lave en væg som en høfde, hvor fra der kan laves udspring.
{ Tegningeren til et vandkulturhus kan tidligst
være klar til sommer næste år.
{ Dernæst skal der skaffes finansiering til byggeriet. Planen
er at overtale Lemvig Kommune til at bidrage med seks
millioner, at skaffe 22 millioner kroner fra fonde, to millioner
gennem lokal støtte samt et lån på fem millioner kroner.
{ Projektbeskrivelsen findes blandt andet på
Thyborøn Fritidscenters hjemmeside.

hal frem for den nye.
»Håndboldholdene vil helst
spille på trægulve, som findes
i den gamle hal. Her er der
også forbindelse til køkkenet,
når der skal være større arrangementer. Samtidigt vir-

ker den nye og store hal næsten skræmmende på flere
børnehold,« siger han.
Han er glad for hallen, men
erkender, at tiden er løbet fra
to haller.
»Det giver ikke længere no-

gen mening, selv om den kun
er fem-seks år gammel,« siger
han.
Der er flere, gode grunde til,
at den nye hal bør bygges om.
Ud over den reducerede brug
er der nu også tale om at spa-

re på tilskuddene til idrætshallerne i Lemvig Kommune.
Derfor er der generelt et behov for at finde ud af, hvordan
man lokalt kan bevare et fritidscenter i Thyborøn, og én
af metoderne kan derfor være
en ombygning, der også giver
mulighed for nye og anderledes indtægter.
Blandt andet bliver erhvervslivet tænkt ind i det
nye vandkulturhus, så det ikke blot bliver en erstatning for
den nedlagte svømmesal. Den
skal også være attraktiv for
byens turister, kunne bruges
af kursister på Fiskeriskolen
og mange flere.
Der er dog lang vej, inden
et vandkulturhus kan være
en realitet i Thyborøn. Der
skal skaffes over 35 millioner
kroner, men allerførst skal der
gennemføres en arkitektkonkurrence.

KKORT NYT
Banelængden er uden betydning
THYBORØN: Lederen af Thyborøn Skole, Michael Laursen, blandede sig også i aftenens debat om et kommende
vandkulturhus. Det skete, da en kritisk tilhører ikke følte,
at der blev tænkt nok på skolen og undervisningsmulighederne i de kommende planer.
Det blev dog tilbagevist af flere initiativtagere, der netop gjorde opmærksom på, at planerne netop er sat i gang
fordi svømmesalen ved skolen er lukket. Derfor skal der
også være plads til eleverne i de kommende hus. Blandt
andet er der i alle, fremlagte ide-forslag tænkt på et 25 meter langt bassin for at tilgodese elevernes behov for at tage
svømmemærker.
Det var den sidste kommentar, der bragte skolelederen
på banen.
»Det handler ikke om at bassinet skal være 25 meter.
Det handler om, hvordan man kan bevare overblikket
over 15 børn og give dem instruktioner. Vi skal nok klare
os uanset basssinets udformning,« sagde han.
De mange kommentarer tilfredsstillede spørgeren.

