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Referat:
1. Klub Tarp
Efter LR’s vurdering trænger Klub Tarp til nye rammer. De nuværende er
nedslidte, og disse rammer er de eneste, der er for de unge i området.
Klub Tarp bliver brugt flittigt, så efter LR’s mening er det på tide at bygge nye. Grunden kunne så sælges og indtægterne fra salget kunne bruges i forbindelse med bygning af nye lokaler på kommunens grund ved
Spiren.
Referat
Klub Tarps bygninger trænger indenfor de næste år til fugning udvendigt
og nyt tag.
Økonomiudvalget gav udtryk for, at de har sympati for en flytning af
klubben, men at der ikke er fundet midler til det, og det bliver næppe
noget, der sker i den nærmeste fremtid.
2. Lejeboliger
Kunne grunden hvor er bliggende Klub Tarp sælges til en boligforening,
så der kunne opføres nogle lejeboliger. Der er ønsker om flere lejeboliger
i området.
Referat
Der er ikke afsat midler i budgettet til grundkapitaltilskud til nye almene
boliger i Bryndum. Hvis der findes flere midler til almene boliger, er der
andre projekter, der er prioriteret højere end Bryndum
3. Bryndum hallen
LR har konstateret, at der gennem længere tid har været brug for mere
plads til remedier i hallen. Hallen er for lille ikke mindst indendørs depotrum, der er fælles for skole, badminton, fodbold, gymnastik, Klub
Tarp, håndbold m.fl.
Bryndum hallen har en meget høj belægningsprocent, hvilket er glædeligt, men der er for lidt plads til de mange remedier, de mange brugere
har. Derfor ønskes LR en udvidelse / tilbygning af depotrummet.
Referat
Økonomiudvalget er klar over, at depotpladsen er meget trang, og at det
rent fysisk er muligt at udvide den lille hal med et depotrum.
Økonomiudvalget opfordrede til, at foreningerne sender en ansøgning om
etablering af et depotrum, så det kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.
4. Det gamle plejehjem
Hvad er kommunens planer? Kunne det måske bruges som aktivitetshus
for lokalområdets beboere og evt. til Klub Tarp.
Referat
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”Det gamle plejehjem” bliver i løbet af 2014 ombygget til aflastnings- og
botræningstilbud for fysisk og psykisk handicappede børn og unge. Bygningen vil ligeledes indeholde træningsfaciliteter for behandlende fysioterapeuter og ergoterapeuter til små børn. De voksne skal fortsat benytte
”Krogen” i Varde.
Byggeriet forventes færdig og ibrugtaget den 1. januar 2015.
5. Forum Vægtløftning
Status på lokaleforhold for Forum Vægtløftning.
Referat
Der er blevet fundet en løsning på vægtløfter foreningens pladsproblemer, således at et lokale i kælderen, som tidligere havde været stillet til
rådighed for foreningen, igen stilles til rådighed. Lokalet ligger ved siden
af det eksisterende vægtløfterlokale.
Det forventes, at foreningen kan flytte ind i de nye lokaler henover sommeren.

6.

Fundraising

Referat
Økonomiudvalget orienterede om, at der er ansat en fundraiser pr. 1.
maj 2013 og en bosætningskoordinator pr. 1. april 2013.
LR spurgte, om fundraiseren og bosætningskoordinatoren er ”bundet
sammen”. Økonomiudvalget oplyste, at dette ikke er tilfældet. En væsentlig opgave for fundraiseren er at hjælpe til med at finde finansiering
til nogle af tiltagene fra landsbyplanerne.
7.

Eventuelt

A. Landsbyplan/seperatkloakering.
Mulighederne for at få gennemført nogle af tiltagene fra landsbyplanen, når der skal reetableres efter seperatkolakeringen, blev
drøftet.
Vej & Park tager hurtigst muligt kontakt til lokalrådet vedr. dette.

B. Bænke langs cykelstien mellem Bryndum og Vester Nebel
Emnet blev ligeledes drøftet på mødet med V. Nebel Lokalråd,
som også ønsker 2 bænke langs cykelstien.
V. Nebel Lokalråd har efterfølgende taget kontakt til Bryndum Lokalråd, og lokalrådene har aftalt, hvor de ønsker bænkene placeret
Økonomiudvalget gav i øvrigt udtryk for, at det må være muligt at
finde midler til de 2 bænke.
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