
Lokalrådsmøde den 26. januar 2020 - Kulturcenter Værestedet 
 
Tilstede: 
Morten Nielsen (Lokalrådet) 
Jeanette Kvist Damgaard (Menighedsrådet) 
Ole Kruse (Kulturcenter Værestedet) 
Eva Nielsen (Fjordklyngen) 
Per Damgaard (Enghaven) 
René Madsen (Lokalrådet) 
Poul Johannesen (Borup IF) 
Ole Pedersen (Låstrup Forsamlingshus) 
 
Fraværende: 
Flemming Lund (Fjordklyngen) 
 
***************************************************************************************************** 
 
1: 
Hjemmesiden ”www.laastrup.dk”: 

• Vi har overtaget domænet www.laastrup.dk fra Jens Kristian Nielsen via Verner 
Nielsen.  

• René sørger for, at domænet overtages, så den kommer til at pege på den 
undeside på Borup IF, hvor Låstrup er beskrevet. http://www.borupif.dk/laastrup/ 

2: 
Byggegrunde. Henvendelse fra en borger. 

• Vi har fået en henvendelse fra en borger, der kunne tænke sig at bygge et 
dobbelthus på Låstrupbakken til udlejning. Viborg Kommune har i den forbindelse 
henvist borgeren til, at ændring af restriktioner på de byggegrunde, der ligger på 
Låstrupbakken skal afvente byfornyelsesprocessen i Låstrup. Derfor skal vi snart 
have afsluttet vores byfornyelsesproces, så den kan komme i offentlig høring mv. 

• Ole foreslår, at vi skal viske tavlen ren og begynde forfra med inddeling af de 5 
byggegrunde, som lige nu er tegnet. Han kender selv en person, der er interesseret 
i den første grund til venstre ad Låstrupbakken, men da byggelinjer betyder, at der 
kun kan bygges på 1/3 af grunden er det stillet i bero. Kunne grundene deles op på 
en anderledes måde, så kunne der måske komme gang i processen.  

• For at imødekomme denne interesse for byggegrundene skal vi fremme vores 
byfornyelse. Derfor skal udviklingsgruppen skal holde møde med repræsentanter 
for Viborg Kommune snarrest. Når en aftale om dette skal laves, så vil et 
fyraftensmøde fra kl. 1700 være muligt, men ellers et møde om aftenen.  

 
3: 
Prioritering af projekter fra borgermødet den 28. oktober. 

• Helle Lorentsen har renskrevet alle de gule post.it sedler fra plancherne ved 
borgermødet i forsamlingshuset den 28. oktober. Der er lavet en liste over ”Gode 
ting, som bør bevares” og en liste over ”Ting, som trænger til forbedring”. Disse er 
til orientering for, hvad vi skal være opmærksomme på fremover.  

• Gode ting tages ad notam, ting som ønskes forbedret indgår i lokalrådets arbejde 
 
 

http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/


 
 
 
 

Gode ting, som bør bevares Ting, som trænger forbedring 

• Idrætsforening, menighedsråd, forsamlingshus, 
Fjordklyngen, vandværk, Enghaven, 
Værestedet 

• MTB-banen 60 km i forening med hele 
Fjordklyngen 

• Lokaldysten - Låstrup og Nørre Rind sammen 

• Nyhedsbrev Facebook-grupper 

• Nyhedsbrevet 

• Ildsjæle i de forskellige foreninger 

• Værestedet 

• Aktiviteter for alle aldersgrupper 

• Kalenderen i nyhedsbrevet 

• Byfest 

• Samarbejde i lokalrådet 

• Fjordklyngen 

• Sundhed og trivsel 

• Rimelig flot standard af boliger 

• Ingen tomme huse! 

• Der er byggegrunde 

• Parken/Hytten 

• Tunnel under Løgstørvej 

• Positivt med cykelsti til Skals 

• Udvidelse af byvej til cykler 

• Kirkestien 

• Stadion, Enghaven, kirken 

• Borup Hede, Kærby Bakke, vådområde 
Rindsbæk 

• Værestedet 

• Forsamlingshuset 

• Turisme - ttiltræk byturister, fx "brug min 
baghave" samt cykel- og kanoturister 

• Mange tilflyttere, som man ikke får fat i hurtigt 
nok. De seneste 10 år nye i 28 huse!! 

• Info til nye borgere 

• Facebookopslag ses ikke af alle 

• Brug landsby-app til promoveringer 

• Få de yngre mennesker med på Værestedet 

• Opgraderet kort/folder for gåture 

 

• Hun har desuden opdelt projekterne i temaer efter, hvor mange hjerter og stjerner borgerne 
tildelte dem ved borgermødet. Dem med flest hjerter synes borgerne, at vi selv skal arbejde videre 
med. Dem med flest stjerner, synes borgerne, at kommunen skal arbejde videre med. Det bliver 
temaet for vores kommende møde med Viborg Kommune.  

 

Antal hjerter Forslag Antal 

stjerner 

Forslag 

11 

 

Lave sti rundt om hele byen, evt. 

med udsigtsplads fra Risgårdvej 

(mod Lykkebo) 

17+9 

 

Vieland: Lejrbo bør købes af kommunen 

Vievej 4 // 

Vieland - hvad skal der ske? 

10 Info til nye borgere 9 

 

Mangler svingbane til Skals (Løgstørvej). 

Farligt! 



5 + 3 

 

 

El + varme i Hytten// 

Strøm til Hytten i Enghaven 

 

Velkomstfolder til nye beboere 

med præsentation af flere 

muligheder/foreninger 

8 Bålhytten skal op! V. Borup IF 

7 

 

 8 

 

Oversigtsforhold Låstrupvej/ 

Løgstørvej. Farligt! 

7 Promovere moutainbikeruten som 

vandretur 

7 

 

Nordstien - Hasselnøddestien. 

Stiprojekt nord om Låstrup ad 

Risgårdsvej bag om Lejrbo gennem 

teknikbanen over marken til Hunhøj. 

6 

 

Tilflytterarrangement med 

rundvisning i området 

4 

 

Sydstien. Stien ved præstegården 

neden om byen og hen til kirken. 

Husk kobling til Engedal. 

6 

 

Nordstien - Hasselnøddestien. 

Stiprojekt nord om Låstrup ad 

Risgårdsvej bag om Lejrbo gennem 

teknikbanen over marken til 

Hunhøj. 

3 

 

Mejeriet skæmmer + den gamle 

smedje ved Kærby 

5 

 

Afgræsningslaug 3 

 

Lokalplan efterses på Låstrupbakken 

5 

 

Vartegn i forbindelse med byskilt, 

alle byskilte 

3 Stærekasser i stedet for bump. 

4 Befolkningen føler ejerskab for 

Låstrup nu. Vi mangler unge til at 

føre videre. Løsning: Invitere unge 

til debat om deres (unge) forslag 

3 Allé på Låstrupvej mellem Løgstørvej 

og kirke  

 
Stjerner: 

• Vedr. stjernerne har Lejerbo fået flest stjerner. Udviklingsgruppens holdning er, at vi 
synes, at Viborg Kommune skal gøre noget for at sikre, at husene ikke falder i 
forkerte hænder ved en kommende tvangsauktion. Det er vores førsteprioritet over, 
hvad Viborg Kommune bør arbejde med. Vi mener derfor, at Viborg Kommune skal 
købe ejendommende for enten at sørge for, at det enten føres videre af et 
boligselskab eller rives ned. Det er Møldrup Kommune, der har lavet Vieland som et 
forsøgsprojekt, som efter vores opfattelse ikke har vist sig at være levedygtig. 
Derfor bør det offentlige også sørge for, at det fjernes igen.  



• Byggegrundene på Låstrupbakken har godt nok ikke fået så mange stjerner, men i 
Lokalrådet er der enighed om, at vi skal have kommunen til at se på restriktioner, 
inddeling af byggegrundene. Herunder se på reglerne for gravhøjen på Borup 
Stadion. Hvis Borup IF ikke må lave 12 stolpehuller inden for den 100 meter 
fredningszone, der er omkring gravhøjen, hvordan kan man så få love til at bygge 
hus på de 3 af de 5 byggegrunde, der er udstykket på Låstrupbakken. Det er trods 
alt det samme udvalg, der skal spørges om dispensation for fredningsreglerne.  

• Manglende svingbane ved indkørsel fra Løgstørvej til Hovedgaden til Skals og 
manglende oversigtsforhold ved udkørsel fra Låstrupvej til Løgstørvej er begge 
færdselsspørgsmål, som Viborg Kommune opfordres til at kikke på. Hastigheden på 
Løgstørvej er for høj.  

• Det gamle mejeri og den gamle smedebygning på hver sin side af Løgstørvej står 
og forfalder. De skæmmer indkørslen til Låstrup. Begge er på private hænder. 
Viborg kommune anmodes om status på, hvordan vi står med hensyn til at få 
bygningerne revet ned. Kan vi f.eks. ændre i lokalplanen, så liberalt erhverv tages 
væk fra disse grunde, så ejerne bliver mere motiverede for at rive bygninger ned? 

• På planen står der stærekasser i stedet for bump. Reelt var ønsket bump i stedet 
for de færdselschikaner, som vi har i dag. Vi tror ikke selv på, at stærekasser er en 
mulighed, men Viborg Kommune opfordres til at komme med en opdatering af 
deres syn på færdselschikaner contra bump. Lokalrådet er ok tilfredse med den 
færdselschikane, der ligger vest for Låstrup, så vi kan opfordre kommunen til at 
overveje, at ændre færdselschihanen i den østlige ende af Låstrup til et bump i 
stedet for chikanen. Evt. flytte den længere mod øst.  

• Sidste punkt med stjerner er at plante en træallé langs Låstrupvej fra kirken til 
Løgstørvej. Vi har tidligere drøftet dette i lokalrådet, hvor det blev foreslået, at lokale 
kunne sponsere et træ. Vi skal aftale med kommunen, om det overhovedet er 
muligt at plante vejtræer, hvordan det skal gribes an med vand- strøm- 
fiberledninger langs vejen. Derefter kan vi aftale med kommunen, om det skal være 
et kommunalt projekt eller om det er noget vi selv skal føre ud i livet.  

• Multihytten eller madpakkehuset, som Borup IF har søgt om byggetilladelse til, 
ønsker borgerne bragt op i samarbejdet med kommunen. Morten oplyste, at Borup 
IF har klaget over kommunens beslutning, men ellers hører punktet sammen med 
punktet om byggegrunde på Låstrupbakken.  

• Cykelsti mod Nr.Rind/Lynderup. Evt. lave en 2 minus 1 vej som på billedet 
herunder:  

•  



• Afvanding af vores vejarealer svigter. Herunder på den del af vejen, der er fortov eller kantbane. 
Det er dog ikke kun vand, men også sand og grene fra træer og hække, der rager ud på stien. 

• Låstrupbakken har et mix af skilte 60 km/t. Skal sættes ned. Byskilt skal op til Løgstørvej. 

• Bulet asfalt på Låstrupbakken. 

• Gadelys ved nedkørsel til Kulturcenter Værestedet. 
• Byskilte på begge sider af Vejlebakken. Dårlige oversigtsforhold. 

• Tungt gods gennem byen. 

• Læhegn omkring Borup IF træningsbane. 

• Vådområde nord for Låstrup med åbning af Vestergaard Bæk.  

• Kano/Kajakplads tæt på Værestedet.  

• Legeplads/Naturlegeplads i byen.  

• Hedepleje omkring Hunhøj/Præstegårdsbakkerne. 

• Kærbyvej liberalt erhverv udvikler sig til skrotplads. 

• Sti ned til shelteret ved Værestedet 

• Vedligehold af tunnel under Løgstørvej/sti. 

• Boldbane ved Værestedet bruges ikke. Hvad kan alternativ laves. Sø eller rekreativt område.  

• Nedrivning af gamle ikke anvendte erhvervsbygninger. Mejeri, smedie, kartoffelkogeri, savværk mv.  

• Bord-/bænkesæt til Borup Hede. 

• Bæredygtig landsby 

• Etablere sø med park og bænke. 

 
Hjerter: 

• 2 punkter omhandler stisystem. Det er både på stjerne og på hjertesiden. Vi tror 
dog ikke på, at Viborg Kommune vil indgå i at lave aftaler med lodsejere mv. 
Jeanette mener, at stjernerne skyldes, at der var forslag om, at kommunen kunne 
hjælpe med at sætte stisystemet på offentlige hjemmesider. Enighed om, at det er 
noget, som vi borgere skal arbejde videre med, hvis det skal blive til noget. Det 
tages op på borgermødet i Låstrup Forsamlingshus mandag den 27. januar. Vi 
opfordrer borgere til at melde sig til en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 
denne idé. Både syd om byen og nord om byen.  

• 2 punkter vedrører information til tilflyttere og muligheden for at lave et 
tilflytterarrangement. Ved vores forrige møde blev det aftalt, at vi skulle forsøge at 
lave et tilflytterarrangement den lørdag inden byfesten, hvor byfestteltet er sat op. 
Det er lørdag den 27. juni. Alternativ kan en hverdagsaften i uge 26 bruges. Ved 
borgermødet blev det desuden foreslået, at nye borgere kunne tilbydes en pakke 
med gaver fra vores lokale foreninger. F.eks. gratis bankoplader fra 
idrætsforeningen, gratis fællesspisning på Kulturcenter Værestedet, gratis mad vil 
borgermødet i forsamlingshuset. Måske gratis medlemskab af de 3 foreninger 
første år, hvis de melder sig ind med det samme. Passivt i Borup, Støttemedlem i 
Kulturcenter Værestedet og medlem af forsamlingshuset. Enighed om, at det er 
Låstrup Lokalråd, der skal arbejde videre med dette, og at lokalrådet beslutter, 
hvem der fremover skal tilbydes dette. 

• Etablering af et afgræsningslaug i Låstrup blev foreslået. Der er ikke sat ord på, 
hvad en sådan ordning skal indeholde, men vi kan opfordre til, at interesserede kan 
melde sig til en arbejdsgruppe, så arbejdet kan komme i gang. Bent Christensen er 
i forvejen med i en lignende gruppe i Ry og kan komme med gode informationer til 
en sådan arbejdsgruppe. Gruppens opgave skal være at lave et borgermøde for at 
undersøge interessen for et sådant laug.  



• Det er foreslået, at der skal laves vartegn ved byskiltene på alle indfaldsveje. Eva 
oplyste, at Fjordklyngen i forvejen har fået foreslået en form for fælles vartegn, der 
skilter med tilhørsforholdet til Fjordklyngen. Vi afventer derfor og ser, om dette fører 
til noget fælles med de øvrige byer.  

• Et punkt opfordrer til, at unge samles til debat med henblik på at komme med 
forslag til, hvad de kunne tænke sig, at der skal ske i Låstrup. Det blev aftalt, at det 
kunne tages op i forbindelse med projektet omkring ændring af Kulturcenter 
Værestedet i områdefornyelsesprojektet under Fjordklyngen.  

• El/varme i Hytten i Enghaven. Det blev i lokalrådet drøftet, om det var en god idé at 
skulle tilsluttes elnettet. Per Damgaard tilbød, at Enghavefolkene selv arbejder 
videre med dette forslag og finder en løsning på manglende el og varme.  

• Vinmark.  

• Hundeskov 

• Frivilliggruppe (social hygge) til forefaldende arbejde i byen. 

• Pendler-app. 

• Ny plæneklipper til byens områder.  

• Mulighed for kanoleje 

• Fælles vandreture 

• Etablering af seniorboliger eller ældrevenlige boliger. Evt. ved Værestedet. 
 
4: 
Dato for lokaldyst 2020  

• Borup IF foreslår torsdag den 4. juni eller onsdag den 20. maj. Simon fra Nr.Rind og 
Morten tager til møde i Viborg Kommune tirsdag den 28. januar, hvorefter datoerne 
fastlåses endeligt.   
 

5: 
Plan for borgermødet i forsamlingshuset 27. januar. 

•  René fortæller om året der gik i Lokalrådet og arrangementer i Låstrup 

• Alle foreninger får mulighed for at fortælle om planer og idéer.  

• Fjordklyngen orienterer 

• Fjordklyngemagasin hvert kvartal. Vi skal have 2 skribenter.  

• Projekter fra Borgermødet den 28. oktober 2019 jf. pkt. 3. 
 

6: 
Affaldsindsamling 2020: 

• Søndag den 26. april 2020. Vi laver det på samme måde, som vi plejer, men 
planlægger det senere.   

 
7: 
Båltaler 

• Idéer efterlyses. Janette spørger Hannah Kortnum Mogensen.  
 
8: 
Orientering fra div. foreninger 

• Der orienteres ved borgermødet i morgen.  

• Menighedsrådet har svært ved at finde kor eller musik til et arrangement i kirken 
under byfesten. Der arbejdes hårdt videre med idéen.  



 
9: 
Evt. 

• Vi skal igen finde frivillige til at hjælpe med muslingefestival den 16. maj 2020. 

• Ole Kruse synes, at vores fortov sander til, og hække gror ud over den del af vejen, 
der er fortov. Desuden problemer med, at der står vand ind over fortovet.   

 
10: 
Næste møde 

• Ad hoc, når Helle Lorentsen har meldt retur.  
 
 

Morten Nielsen 
Referent 


