
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 



  

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a. 
 

 
 

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 

kl.1930 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 
 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt. 

 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

Jens Ole Skovgaard Jensen 
 

 

 

Efter generalforsamlingen vil Arne Gejl give en orientering om hvordan landbruget 

planlægger brug af Planteværnsmidler og Gødning, derefter er vandværket vært ved 

et lille traktement. 

 
 

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. 

(www.laastrupnrrindvand.dk) 

 
 

 

http://www.laastrupnrrindvand.dk/


Træningsopstart SUB09/Borup IF 

 
 

Husk fælles træningsopstart for fodbolddamerne i SUB09 og for 
fodboldherrerne i Borup Idrætsforening lørdag den 1. februar kl. 
1300. Se indbydelse på vores hjemmeside. 

Lørdag den 1. februar kl. 1300 hejses dannebrog på Borup Stadion i Låstrup, når 
SUB09s dameseniorer og Borup Idrætsforenings herrerseniorer holder fælles 
standerhejsning. Borup Idrætsforenings formand Poul Johannesen byder velkommen 

og tager imod nye som gamle spillere. 

For damernes vedkommende er det første træning med klubbens nye træner Søren 
Offersen, der her fra årsskiftet har overtaget trænerposten i SUB09. Træneren byder 

op til en let gang træning på træningsbanen. 

For herrerne er det Borup Idrætsforenings trænerteam bestående af cheftræner Niels 
Klausen, assisteret af klubbens nye assistenttræner Steffen Frederiksen. Niels Klausen 
har ansvaret for førsteholdet i serie 3, mens Steffen Frederiksen bliver ansvarlig for 

klubbens andet hold i serie 5. Trænerne byder op til en let omgang træning på 
træningsbanen og håber at se rigtig mange gamle som nye spillere. 

Efter træningen er der fælles suppe med flutes i klubhuset tilberedt af Karin Elkjær. 

 



Generalforsamlings Borup IF 

 
 
 



Nyt motionstilbud på Kulturcenter Værestedet 
 
Sundstrup Zoneterapi tilbyder nu seniorer og 
personer med bevægelses problemer at få 
motion og bevægelsestræning på Kulturcenter 
Værestedet 
 

Start tirsdag den 3. marts kl. 1000-
1100. I alt 6 tirsdage.  
 
Pris kun 375,- 
  
Selv om man bliver ældre eller af andre årsager ikke har mulighed for at 
deltage i traditionelle motionsformer, er det stadig nødvendig at holde 
kroppen i gang hele livet. Kom og vær med på Værestedet, til én time 
med motion og hyggeligt samvær. 
 
Vi arbejder først kroppen godt igennem, bruger hjælpemidler som stole 
og ribben hvis det er nødvendigt. Derefter bliver muskler og led strakt ud, 
så vi får stivheden ud af kroppen... 
 
Elementer som balance- og kredsløbstræning indgår i programmet, men 
alle kan være med. 
 
Til sidst laver vi en velfortjent afspænding  
 
Alle er velkomne.  
 
Tilmeldingerne skal ske nu til Instruktør Tove Frederiksen Sundstrup 
Zoneterapi på tlf. 29 84 73 23 

 



 
 



 



 



Livestreaming fra Aarhus Universitet 

Livestreaming  på Kulturcenter Værestedet af spændende foredrag direkte fra søauditorierne på Aarhus 

Universitet forsætter i det nye år.  Tirsdage jf. programmet kl. 19:00 til 21:00, - fri adgang og kaffe med 

kage til Værestedspriser, - kom gerne og find en plads lidt før.... 

 

 
 
Tirsdag 04-02-2020 

Titel: Einsteins relativitetsteori 

Hør bl.a. om at tid, længde og samtidighed ikke er 

absolutte begreber og måske forstår du mere efter 

foredraget..... 

 
 
Tirsdag 18-02-2020 

Titel: Kvantecomputeren 

Få en intro til kvantefysikkens verden, og hør om 

hvordan kvantecomputere virker og hvad de kan 

bruges til. 

 
 
Tirsdag 03-03-2020 

Titel: Det er bare en virus... 

Virus er overalt, og det bruger vore levende celler 

til at formere sig. Hør om kendetegn for virus  og 

om bekæmpelse af dem. 

 
 
Tirsdag 10-03-2020 

Titel: Fremtidens Natur 

Hør om menneskets påvirkning af Jordens 

biodiversitet og om konsekvenserne, - og om hvilke 

løsninger vi kan satse på. 

https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/88
https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/89
https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/90
https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/93


 
 
Tirsdag 31-03-2020 

Titel: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden 

Hør om liv tilpasset til ekstreme tryk på de største 

havdybder. Og om tusinder år gamle bakterier som 

er afgørende for vore livsforhold. 

  

Tirsdag 14-04-2020 

Titel: Ig Nobel Prize: first laugh, then think 

Hør om den alternative Nobelpris. Kan ikke for-

klares. Skal opleves. Hylende morsom, - og seriøst 

tankevækkende.... (foredraget er på engelsk) 

 

Tirsdag 21-04-2020 

Titel: Rask og glad – tak dine unikke mikrober 

Hør om nyeste forskning om hvordan du styrker 
dine mikroorganismer så de optimerer dit 
immunforsvar, din fordøjelse og din mentale 
balance 
 

 

 

 

 .

https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/91
https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/96
https://ofn.au.dk/season/8/foredrag/95


 
 

 

Omtaler af arrangementer i Låstrup, Nr.Rind og Fjordklyngen 

Hver uge er der masser af arrangementer og initiativer i vores lokalområde. Omtaler der ønskes medtaget i 
nyhedsbrevet bedes sendt til laastrup@outlook.com senest søndag aften, så kommer de med i nyhedsbrevet 
mandag morgen. 

Herunder er indsat link til omtaler, der er bragt i andre medier f.eks. Ugeavisen, Facebook mv. Klik på billede eller 

tekst for at følge linket. 

Kend din Fjordklynge - Skals Fælles vandretur i Virksund 

 

 
Medhjælperfest i Borup IF Vejlebakken 60 års jubilæum 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:laastrup@outlook.com
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/kend-din-fjordklynge-i-skals/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/faelles-vandretur-i-virksund/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/fest-for-de-frivillige-i-borup-idraetsforening/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/permalink/2594030837488411/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/kend-din-fjordklynge-i-skals/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/faelles-vandretur-i-virksund/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/januar/fest-for-de-frivillige-i-borup-idraetsforening/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/permalink/2594030837488411/


 
 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus   27. januar 

Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus   27. januar 

Generalforsamlings Fjordklyngens Cykelklub   28. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening  29. januar 

Fodboldopstart SUB09 og Borup IF    1. februar 

Livestreaming Værestedet ”Einsteins Relativitetsteori”  4. februar 

Vandretur i Låstrup med Låstrup Lokalråd kl. 1000   9. februar 

Generalforsamling Borup Idrætsforening   10. februar  

Livestreaming Værestedet ”Kvantecomputeren”   18. februar 

Fyraftensfællessang Kulturcenter Værestedet   19. februar 

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk   20. februar 

Fastelavn Kulturcenter Værestedet    23. februar 

Kødløse dage på Kulturcenter Værestedet   23. februar 

Vandretur Borup Hede med Fjordklyngen i Låstrup kl. 1000  23. februar 

Motion for seniorer og andre med bevægelsesproblemer på Værestedet 3. marts 

Livestreaming Værestedet ”Det er bare en virus”   3. marts 

Dilettant i Låstrup Forsamlingshus    7. marts 

Livestreaming Værestedet ”Fremtidens Natur”   10. marts 

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet   12. marts 

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet   12. marts 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    15. marts 

Kirketeater og pizzaaften for børnefamilier   20. marts 

Vandretur med Fjordklyngen i Nr.Rind   29. marts 

Livestreaming Værestedet ”Dybhavet – Nyt fra en ukendt Verden” 31. marts 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    12. april 

Livestreaming Værestedet ”Ig Nobel Prize – First laugh, then think” 14. april 

Kobjældetur Ulbjerg Klint med menighedsrådet   19. april 

Livestreaming Værestedet “Rask og Glad – Tak dine unikke mikrober” 21. april 

Generalforsamling       22. april 

Vandretur med Fjordklyngen i Sundstrup   26. april 

Muslingefestival Sundstrup    16. maj 



 
 

 

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.  

Låstrup/Nr.Rind Vandværk http://laastrupnrrindvand.dk/ 

Låstrup officielle hjemmeside http://www.borupif.dk/laastrup/ 

Borup Idrætsforening   http://www.borupif.dk/ 

Kulturcenter Værestedet http://www.kulturcenter-laastrup.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus  http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

Låstrup Kirke   http://sogn.dk/laastrup/ 

Skovbørnehaven Fredly  http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665 

Skals Skole   http://skalsskole.skoleporten.dk/sp 

Spar i Skals   https://spar.dk/butik/spar-skals   

Viborg Kommunes side om Låstrup https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup 

Vejrudsigten for Låstrup https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/ 

Gamle billeder for Låstrup og Omegn https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/  

Ugeavisen   https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/ 

Skals Hallen og svømmehal https://skalshallen.dk/ 

Lyn og torden liveopdatering http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php 

Flystyrt i Låstrup 1944  https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf 

Risgården hjemmeside  https://risgaard.net/ 

Viborg Kommune tip til forvaltning https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-

goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip  

Landsbyapp med fælles kalender https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-

6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f 

Danmark set fra Luften 

 http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN7

3zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968 

 

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind 
Nyhedsmailen udgives som udgangspunkt ugentligt mandag morgen. Informationer til nyhedsmailen sendes 

hurtigst muligt til Laastrup@outlook.dk  Opslag forsøges udgivet 2 uger i træk lige op til arrangementet. Inden da 

er det muligt at få et arrangement nævnt i rubrikken ”Vigtige datoer til kryds i kalenderen”.  

Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for borgerne i Nr.Rind og Låstrup og 

medlemmerne i Borup Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent hus-arrangementer, 

generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.  

http://laastrupnrrindvand.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://sogn.dk/laastrup/
http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665
http://skalsskole.skoleporten.dk/sp
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
mailto:Laastrup@outlook.dk

