
STIFTENDE GENERALFORSAMLING I LANDSBYSAMARBEJDET ”FJORDKLYNGEN” 

Landsbysamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg, Sundstrup, Skringstrup, Nr. Rind og Låstrup er nu officielt etableret. 

Omkring 75 deltagere fra de 6 lokalområder mødte frem til stiftende generalforsamling i Fjordklyngerådet. Blandt 

deltagerne var også Lars Stentoft, direktør for Kultur, Service & Events i Viborg Kommune og formand for kultur- og 

fritidsudvalget Per Møller Jensen. Per Møller Jensen udtrykte glæde over at de seks lokalsamfund havde valgt 

samarbejdet. 

De 6 lokalområder valgte i alt 12 medlemmer til rådet. 

For Nr. Rind blev valgt: Bo Kristensen og Marianne Balsby 

For Låstrup blev valgt: Karina Lyngsøe og Gitte Jensen 

se mere på hjemmesiden www.fjordklyngen.dk 

_____________________________________________________________________________________________ 

Affaldsindsamlingen i Låstrup søndag den 19. april 

 

Møldrup egnens Landsbyråd arrangerede i 

fællesskab med lokalforeninger 

Affaldsindsamling. 

Affaldsindsamlingen er sponseret af  

Den Jyske Sparekasse og  

Møldrupegnens lokalråd 

Søndag den 19. april havde Danmarks 

Naturfredningsforening i samarbejde med Den 

Jyske Sparekasse og Møldrupegnens 

Landsbyråd kaldt til affaldsindsamling, hvilket 

også var tilfældet i Låstrup. Vejret var med 

arrangørerne, så der var mulighed for at gå sig 

en god tur i det friske forårsvejr og samtidig 

gøre en god gerning for naturen.  

Skovbørnehaven Fredly havde i ugens løb taget 

forskud på affaldsindsamlingen. En gruppe fra 

børnehaven havde taget en del af Sønder 

Borup, hvor trafikken er sparsom. 

 

 

Resten af områdets veje blev fordelt til de 30 

forventningsfulde personer, der var mødt frem 

I Klubhuset på Borup Stadion i Låstrup. 

Deltagerne fik på 1½ time ryddet alle vejgrøfter 

for affald, så Låstrup igen tager sig ud fra sin 

bedste side her til foråret.  

Du kan se 34 fotos fra dagen på 

www.borupif.dk eller nedenstående link 

http://www.borupif.dk/galleriet/2015-

affaldsindsamling.aspx 

http://www.fjordklyngen.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/galleriet/2015-affaldsindsamling.aspx
http://www.borupif.dk/galleriet/2015-affaldsindsamling.aspx


 

Så er hjertestarteren ved forsamlingshuset 

opsat i gårdhaven bag forsamlingshuset og 

samtidig tilmeldt trygfondens hjemmeside 

 

http://www.hjertestarter.dk/ 

  

 

Trygfonden har udviklet en app, der kan 

vise dig vej til de hjertestartere, som er 

registreret på hjertestarter.dk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Forsamlingshuset i Focus 

Sæt X i kalenderen  

Søndag den 31 maj holder vi i Låstrup Forsamlingshus indvielse af den nye gårdhave, det nye køkken, samt 

forsinket 100 års jubilæum. - fra kl. 11 til 15 er der åbent hus, samt lidt godt til ganen. 
 

Vi vil denne dag gerne vise billeder fra forsamlingshuset gennem tiden. 

!!  Så er der nogen der ligger inden med nogle billeder som vi kan bruge,  

så kontakt en fra bestyrelsen. 
 

FØLG MED - der vil komme opslag senere. 

  

http://www.hjertestarter.dk/
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Hej  
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Viborg Kommune tilbyder nu atter ejere af gamle bygninger at søge om støtte til facaderenovering eller 
nedrivning fra Puljen til Landsbyfornyelse.  

Puljen til Landsbyfornyelse for 2015 på 12,2 millioner kroner er nu klar til at blive brugt og på den måde være med til at forskønne 
landsbyerne i Viborg Kommune. 

Puljen til Landsbyfornyelse giver mulighed for at opnå støtte til istandsættelse af nedslidte udlejnings-, ejer- og andelsboliger samt 
bygninger, som indeholder både erhverv og bolig. Bygningerne skal være opført før 1960. Kommunen giver støtte til nedrivning af 
nedslidte boliger uanset beliggenhed, dog ikke i Bjerringbro og Viborg. Sidste år uddelte Viborg Kommune penge fra en lignende 
pulje.  
 
Formanden for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby, glæder sig over, at Viborg Kommune nu kan tilbyde yderligere 
støtte til bolig- og erhvervs ejere: 

– Jeg håber, at de gode muligheder for økonomisk støtte gør, at ejere af nedslidte bygninger nu vil søge om støtte til at få disse 
nedrevet. Det vil være til glæde for alle, der færdes i Viborg Kommune. 

http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2015/April/Faa-stoette-til-
renovering-eller-nedrivning-af-gamle-bygninger 

Også på vores egn findes saneringsmodne bygninger!! 

 

Sommerudflugt fra Kulturcenter Værestedet 

Årets udflugt i 2015 er fastlagt til onsdag den 10. juni,  

med afgang fra Skals Station kl. 08.45 og Kulturcenter Værestedet kl. 09.00. 

Turen vil være incl. Formiddagskaffe, Middag og eftermiddagskaffe. 

Turen er endnu ikke programlagt, men vil gå mød ØST.(Himmerland eller Djursland) 

 

Har du gode forslag til spændende begivenheder, men også gerne interessante nyheder, bedes du ringe til  

Børge Nielsen tlf. 2165 4749 eller Peter Lund tlf. 3059 0967 

FØLG MED – der vil komme opslag senere. 

 

 

http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2015/April/Faa-stoette-til-renovering-eller-nedrivning-af-gamle-bygninger
http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2015/April/Faa-stoette-til-renovering-eller-nedrivning-af-gamle-bygninger

