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Nyt fra lokalrådet.
Det ny sammensatte lokalråd har afholdt deres første møder.
Valgperioden følger samme valgperiode som ved kommunevalg, altså 4 år.
Konstitueringen blev som følger:
Formand: Laust Bendix Jensen.
Næstformand: Frode Hjort Gregersen.
Sekretær: Anker Mark Jensen
Kasserer: Kjeld Koppelgård.
Øvrige medlemmer; Andreas Buhl Nielsen. Kenneth Nielsen, Carsten Rønneby
og Mogens Brandhøj.
Lokalrådet har deltaget i det første møde med Vej og Park, hvor forskellige forslag,
især omkring Bryndum skole, blev lagt frem.
Senere kommer der et møde med økonomiudvalget i maj måned, hvor vi har sat
4 punkter på dagsordenen:
Projekt udvikling af Tarp, Grillplads ved Bryndum hallen, udstykning af byggegrunde
i Bryndum og Tarp og ”udvikling af landdistrikter i Es bjerg Kommune”
Det nye bestyrelse vil gerne takke den afgående formand Søren Lindblad for det store
arbejde han har lagt i lokalrådsarbejdet i den forgangne periode. Samtidig vil vi gerne
sige tak til Nielsine Siig for mange års tro tjeneste i lokalrådet.
Er der emner I som borgere i området mener Lokalrådet kan hjælpe med via vores
kontakter til kommunen, så henvend jer gerne til et af lokalrådsmedlemmerne.
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Bryndum forsamlingshus

Bryndumvej 113 – 6715 Esbjerg N
Kontakt husets vært Elma Poulsen for at aftale dit næste arrangement.
Elma træﬀes mellem kl. 10 og 20 på tlf. 23237384, eller
elmabent@hotmail.com
I skrivende stund står vi foran vores årlige generalforsamling, og vi håber
igen på stor deltagelse fra lokalområdet. Vi synes efterhånden, at vi har
fået et rigtig dejligt forsamlingshus med ﬂotte lokaler og gode faciliteter. Nu
gælder det bare om at få det brugt bedst muligt.
FACEBOOK KONKURRENCE – GODE IDEER ØNSKES
I et forsøg på at engagere ﬂere til at tage del i vores fælles forsamlingshus,
valgte vi at lave en konkurrence på Facebook, hvor vi opfordrede folk til at
komme med forslag til, hvad de kunne tænke sig ”huset” skulle bruges til.
Eneste krav var, at forsamlingshuset skulle kunne tjene lidt på det i form af
indtægter fra salg af mad, drikke, entré eller lign.
Forsamlingshuset er nemlig ikke kun til barnedåb, begravelser og
fødselsdage. Der er rigtig mange muligheder for at lave spændende
arrangementer – kun fantasien sætter grænser. Her er et udpluk af de
forslag, vi modtog:
Børne-dyrskue
LAN party til de større børn
Kunstudstilling
Outlet-salg
Stand-up arrangement inkl. spisning
Sønderjysk kaﬀebord evt. kombineret med et interessant indlæg
Kig gerne ind på vores Facebookside for at se alle de indkomne forslag.
Resultatet af konkurrencen bringes i næste udgave af BS Nyt.
GRATIS INTERNET TIL VORES GÆSTER
Vi kan nu tilbyde vores gæster gratis internet, når de holder arrangementer
hos os. Det vil sige, har man behov for, at f.eks. børn kan sidde og hygge
sig med en IPad, eller man ønsker at bruge sin playliste fra sin telefon til
musikken, så er det nu en mulighed.

Find os på Bryndumforsamlingshus.dk og på Facebook
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LUNDBEK
FODPLEJE
Online bestilling på lundbekfodpleje.dk

Pia Lundbek • Landlystvej 104 • Tarp, 6715 Esbjerg N. • Tlf.: 41 61 73 72
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WWW.TARPBOLDKLUB.DK
Rema 1000.
Tarp Boldklub har indgået en sponsoraftale med Rema 1000 i Tarp.
Aftalen giver nyt spillertøj til vores U17 drenge. Som en modydelse
samt tak til Rema 1000 vil I kunne møde vores U17-spillere den
første og sidste fredag hver måned i Rema 1000 fra kl. 16 til 18, hvor
spillerne vil være behjælpelig med at fylde varer i indkøbsposerne.
Mange tak Rema 1000 for sponsoratet.

Opstartsmøde med trænere og ledere.
Den første marts a oldte Tarp Boldklub opstartsmøde med alle
trænere og ledere i klubben. Vores DBU-konsulent Svend P. gav klubben et indblik i, hvad DBU
kunne lbyde af kurser. Bestyrelsen var også på med informa oner, oplæg om hvor dan man bedre
kunne udny e vores faciliteter. Et oplæg om futsal, samt et nyt ltag, som bestyrelsen tror meget
på. Tarp Boldklub har beslu et at starte en E-sport afd. op.

E-sport.
Tarp Boldklubs bestyrelse har beslu et at starte en Esport afd. i samarbejde med Bryndum Skole.
Formålet er at ltrække nye medlemmer og ikke mindst
medlemmer, der i dag ikke er medlem af foreningen.
I dag sidder mange E-spillere der hjemme og spiller over
ne et, uden at få hjælp l at blive bedre, samt ikke får sig
rørt fysiks. I Tarp Boldklubs E-sports afdeling ville vi kunne
hjælpe disse børn og unge med at ﬁnde et fysisk
fællesskab, træning, samt et hold at spille på, da de e er utroligt svært for børn og unge, der godt
kan lide E-sport, at ﬁnde sammen i hold. Pt. er vi i gang med at søge fonden om penge l
projektet.
Ideen er udover at man mødes og gamer, skal der også være en dag om ugen, hvor spillerne vil
skulle møde l fysik træning, de e kunne være i form af DBU’s fodbold ﬁtness. Spillere skal møde
l den fysik træning for at kunne deltage på de forskellige hold.
Det Tarp Boldklub vil udbyde er Counter Strike, League of Legends, Overwatch og FIFA. Opre else
af hold og lmelding l turneringer i frem den. Der skal etableres et gamerrum, hvor der skal
være PCér, Heatset, Skærme, Gamerstol og et Playsta on hjørne, med minimum 2 Playsta on.
Hvis der skulle være nogen, der kunne have interesse i at være en del af E-sports afd., må de
meget gerne kontakte vores sekretær Kenneth Nielsen, (20488545) da det er ham, bestyrelsen har
valgt l projektleder. I første omgang er det personer, der ved noget om det og kunne tænkte sig
at være med l at bygge det op. Optagelse af medlemmer vil der komme meget mere
informa oner om på vores hjemmeside.

Pigerake en.
Den 15. juni 2018 kl. 13.00 lander Pigerake en på Tarp Stadion. Alle
piger imellem 5 og 11 år er velkomne. Det er gra s at være med.
Der kommer ﬂere informa oner på hjemmesiden.
Læs mere om trænings der og sidste nyheder på klubbens
hjemmeside: www.tarpboldklub.dk
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Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.andershansenauto.dk • tlf. 20 98 81 20
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Der er nu ledige baner lørdag kl. 10-11
Vil du vide mere, så kontakt Henrik Hansen på
tlf. 23 41 19 15 eller på mail aasehenrikhansen@gmail.com

Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.tarpbilvask.dk
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HVEM ER BSGI HÅNDBOLD?
BSGI håndbold er en ”lille” social klub, der hører hjemme i Tarp.
Vi er en forening i udvikling, og vi har de seneste sæsoner haft medlemsfremgang, og det håber vi
fortsætter.
Klubben har medlemmer både fra Tarp/Bryndum men også fra oplandet, og det er vi stolte af.
Vi er en håndboldklub, der satser på det sociale samtidig med, at vi har ﬂere kompetente trænere,
som gør en stor frivillig indsats for at lære børnene håndbold, skabe gode relationer og venskaber.

Generalforsamling
Generalformsamling afholdes d. 20/3 2018 – følg med på vores hjemmeside www.bsgi-haandbold.dk
og få yderligere oplysninger omkring generalforsamlingen. Her vil du snarest kunne se den nye
bestyrelse.
I forbindelse med årets generalforsamling må vi desværre sige farvel til hele 3 af vores medlemmer.
Tina Holm har, efter mange år i bestyrelsen som formand, valgt at fratræde sin plads i bestyrelsen og
give plads til nye hænder. Vi takker Tina for et godt samarbejde og for den store indsats, hun har
ydet i klubben. Tina har dog indvilget i at hjælpe en ny kommende formand godt i gang. Endvidere
skal vi sige farvel til Både Hanne Bertelsen og Pia Alexandersen, som har siddet i bestyrelsen de
seneste 2 år, som hhv bestyrelsesmedlem og suppleant. Vi takker også disse to for indsatsen, de har
ydet i klubben.
Sidder du derude og har et lille ønske om at blive en del af BSGI Håndbolds bestyrelse, er du meget
velkommen til at kontakte Lotte Pedersen – lotte_r@yahoo.dk og høre nærmere. Vi mangler
medlemmer, hvis BSGI Håndbold skal bestå.
Sæsonafslutning
Sæsonen 2017/2018 lakker mod enden. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til børnene for
nogle dejlige timer i hallen samt trænerne for deres høje engagement, samt alle de frivillige som
hjælper til i klubben. Uden jer ville BSGI håndbold ikke eksistere.
Vi glæder os til næste sæson og håber at se en masse gamle som nye medlemmer i klubben efter
sommerferien. Hold i den forbindelse øje med jeres mails i forhold til hvornår den nye sæson starter.
Vi arbejder hårdt i bestyrelsen på at få en masse nye medlemmer, så fortæl gerne din nabo om BSGI
håndbold hvis der skulle være en håndbold interesseret i familien.
Klubben kommer til at mangle trænere til næste sæson. Kunne du tænke dig at blive træner i BSGI
så kontakt en fra bestyrelsen og hør nærmere. Vi skal nok sørge for at hjælpe dig godt i gang.
Vil du spille håndbold?
Kunne du tænke dig at spille håndbold efter sommerferien? Mød op når sæsonen starter og se om
håndbold er noget for dig. Du behøver ikke at beslutte dig med det samme – kom gerne et par gange
inden du beslutter dig.
Efter 3 x træning, skal dit barn tilmeldes klubben via vores hjemmeside www.bsgi-haandbold.dk –
Holdoversigt – Holdtilmelding – hvorefter du klikker på det hold, dit barn skal tilmeldes.
Har du spørgsmål så kontakt dit barns træner eller en fra bestyrelsen.
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Håndboldfredag
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Kvalitet fornægter sig ikke!
Handel lokalt • Salg til private
Gl. Lifstrupvej 3, 6715 Esbjerg N • Tlf 7516 8037 • www.dansktraemel.dk
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Tarp Køreskole
Tarp Byvej 51
6715 Esbjerg N
Telefon: 28 78 59 28
tarpkoreskole@bbsyd.dk
www.Tarp-køreskole.dk
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BILSYN KUN 475,-
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høj kvalitet til tiden...
...og til markedets bedste priser
Besøg os, og se mere på ry-grafisk.dk
Digitaltryk • Storformat • Folie • Hjemmesider

Alslevvej 20 • 6715 Esbjerg N
•

www.kvadratbyg.dk

