
Borgermøde i Låstrup 25. januar 2016.  

Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling: 

50 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus 

mandag aften. Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor bestyrelsen havde tilberedt karbonader med 

kartofler og grønærter.  

Næstformand Ole Pedersen bød velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset. Han fortalte om 

at år, hvor der igen er gjort flere tiltag for at gøre forsamlingshuset mere indbydende. Han oplyste, at de 

senere års forbedringer i forsamlingshuset også har båret frugt, for der er kommet flere udlejninger af 

huset. Således var forsamlingshuset udlejet 70 gange i 2015, hvilket er helt tilfredsstillende.  

Forsamlingshuset har også haft sine egne arrangementer i 2015. Bl.a. dilettant den 5. marts, hvor 155 

gæster så forestillingen ”Nix Pille” opført af lokale dilettanter. Dilettantforestillingerne gav 

forsamlingshuset et overskud på over 7000 kroner, så også her er forsamlingshuset godt tilfredse med 

opbakningen.  

Den 31. maj 2015 holdt forsamlingshuset åbent hus i anledningen af, at huset nu er mere end 100 år 

gammelt – godt nok lidt forsinket, men samtidig blev den nye gårdhave og et renoveret køkken fejret. 70 

gæster besøgte forsamlingshuset og gæsterne donerede 2150 kroner, som er brugt på yderligere 

forbedringer ved indkøb af nye gryder, pander og stole.  

Forsamlingshuset har i øjeblikket 129 medlemmer, hvilket er helt stabilt, så alt i alt en tilfreds bestyrelse, 
der ser positivt på fremtiden.  

2016 byder igen på dilettantforestilling den 5. marts. Denne gang er det ”Fru Jensen Går Igen”, der opføres. 
Bestyrelsen håber på lige så god opbakning til arrangementet, som de seneste 2 år har vist.  

Desuden planlægges handicapparkering ved rampen til den store sal, etablering af drænrende langs 

parkeringspladsen ved den store sal, blomster på skrænten nord for gårdhaven. Der planlægges udskiftning 

af køleskab og fryser i depotrummet. Endelig arbejder bestyrelsen på, at der søges penge hjem til 

energirenovering af huset. Bl.a. ved udskiftning af taget, etablering af nyt varmesystem. f.eks. ved at lave 

varmepumpe i stedet for elradiatorer og varmeblæsere. Bestyrelsen har også kontaktet Borup 

Idrætsforening med henblik på udskiftning af skabene i depotrummet, så depotrummet kan blive mere 
ordentligt og indbydende.  

Han takkede de mange frivillige, der har hjulpet med at holde forsamlingshuset tilgængeligt og indbydende 

i 2014. Verner Nielsen for snerydning, Svend Mogensen og Henning på savværket for altid villig hjælp til 

arrangementer og arbejdsdage, Anna Mogensen fik tak for dagens lagkager og endelig bestyrelsen og 
bestyrelsens ægtefæller for stor hjælp til alle arrangementer i løbet af året.  

Kasserer Lone Mogensen kunne oplyse, at forsamlingshusets samlede regnskab gav et underskud på 34.430 

kroner. Underskuddet var dog forventeligt, idet der er lavet mange forbedringer, og nogle af udgifterne fra 

renoveringer i 2014 er først kommet i 2015. Det oplyste underskud er derfor ikke et reelt underskud. 
Forsamlingshuset har fortsat en sund økonomi. Vi har blot tæret lidt på vores likvide beholdning  

Viborg Kommune har støttet forsamlingshuset med dels de 17000 i ordinært tilskud, og dels et 
engangsbeløb på 12970 til nyt tag på depotrum og til ny dør mellem den lille sal og gårdhaven.  

Sparekassen i Skals har bidraget med tilskud, som sammen med indtægten fra åbent hus arrangementet 

blev brugt til nye stole, gryder og pander til køkkenet.  

På valg til bestyrelsen var Karina Lyngsø Lund, Anna Grethe Frederiksen og Lone Mogensen. De 2 

sidstnævnte vil gerne modtage genvalg, mens Karina har valgt at trække sig efter en årrække i bestyrelsen. 



Bestyrelsen foreslog Jonna Jensen til bestyrelsen. De 3 modtog derefter valg. Anna Mogensen modtog 

genvalg som suppleant. Morten Nielsen og Jan Rigtrup lod sig genvælge som foreningens revisorer.  

Dirigent Gunnar Vinther takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen og gav ordet til 
Rene Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd.  

Der var ros til bestyrelsen for de forbedringer, der er gennemført i forsamlingshuset. F.eks. glasdøren 

mellem den lille sal og gårdhaven har virkelig vist sit værd. En sikker udgang til et indbydende område uden 

for huset, hvor børn kan opholde sig og man kan trække frisk luft uden at komme ud på vejen.  

 

Borgermøde i Låstrup. 

Fjordklyngen v. Inge Carlskov 

Inge Carlskov var inviteret til at fortælle om tilblivelsen af Fjordklyngen og om det arbejde, som 
Fjordklyngen har lavet siden den stiftende generalforsamling i april måned 2015.  

Fjordklyngen er et formaliseret samarbejde mellem Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr.Rind, Sundstrup og 

Ulbjerg. Egentligt er det et forskningsprojekt, hvor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet sammen med 

Mogens Knudsen står for et projekt under Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Projektet har til 

formål at undersøge, om en vigende udvikling kan vendes til fremgang i et landområde, bl.a. ved at danne 

klyngelandsbyer, hvor flere landsbyer samarbejder om at få arrangementerne til at fungere.  

Projektledelsen har den vision, at klyngelandsbyerne kan blive nye fyrtårne i de nye store kommuner, så 

det hele ikke kommer til at foregå i de store byer. Der er afsat 2½ år til projektet, hvor der er økonomisk 
støtte til projektet fra ministerierne.  

Hver af de 6 byer har 2 repræsentanter i Fjordklyngerådet, der er den formelle bestyrelse i projektet. Fra 

Låstrup har Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård overtaget pladserne fra Karina Lyngsø Lund og Gitte Elkær 
Jensen, der begge er fratrådt i årets løb.  

Allerede nu har det vist sig, at det er lettere at søge penge hjem til projekter, når flere byer støtter op om 

projektet. F.eks. blev der søgt 415.000 kroner hjem til kortlægning og registrering af områdets ressourcer. 

Det ville de enkelte byer have haft svært ved at søge hjem. Viborg Kommune ser også yderst velvilligt på 
projektet, og der er et godt samarbejde mellem Fjordklyngen og embedsmændene i kommunen.  

En af de tiltag, der er gjort fra Fjordklyngen er etablering af ”Fjordparken”, der er en arbejdsgruppe til 

fremme af den natur vi har i området. Fra Låstrup deltager Bjarne Nielsen, Je anette Jensen og Hans Kurt 

Tougård. Der arbejdes med at lave et sammenhængende stisystem for gående, cykelende, løbende og 
ridende. Desuden registrerers områdets naturværdier og sheltere og andre overnatningsmuligheder.  

Muslingefestivalen i Sundstrup er endnu et tiltag, som Fjordklyngen arbejder på at få på benene igen. 

Muslingefestivalen var et godt tiltag fra de lokale i Sundstrup, men det lykkedes ikke at drive det videre 

alene. Fjordklyngen håber på, at man ved at lave Muslingefestivalen i fællesskab kan få den på benene igen. 
I 2016 bliver det den 31. maj på havnen i Sundstrup. Vi håber, at rigtig mange vil støtte arrangementet.  

Endelig arbejder Fjordparken og Fjordklyngen på at få et fælles samlingssted, hvor der også kan etableres 

overnatningsmuligheder. Her er Kulturcenter Værestedet foreslået, da Låstrup ligger lige midt i 

Fjordklyngen, og da bygningen forventes at kunne bruges til formålet. Mere om det ved Ole Kruse.  

 

 



 

Kulturcenter Værestedet ved Ole Kruse 

Ole Kruse deltog i borgermødet fra Kulturcenter Værestedet. 

Han fortalte om Kulturcenter Værestedets mange gode tilbud til byens borgere og til besøgende udefra. 

Der er dagligt åbent i kulturcenterets mange værksteder, og mange mødes på stedet for at hygge sig og 
have fælles aktiviteter.  

Fitnesscenteret har dagligt besøgende og det er et billigt alternativ til de større byers smarte centre. Der er 
mulighed for at øve sig i træsløjd, bogbinding, nørdleklub, vævestue, gymnastik, billardspil osv.  

Kulturcenteret holder jævnligt fællesspisninger, luciaoptog, fastelavn og flere andre fester. Desuden er 

Kulturcenter Værestedet hjemsted for flere madklubber, som hver måned laver mad sammen i køkkenet.  

Desuden bruges kulturcenteret af lejrskoler, der har fået øjnene op for vores lokalområdes unikke natur og 
gode beliggenhed.  

Kulturcenter Værestedet er kommet på Facebook, hvor aktiviteter kan følges af byens borgere.  

Kulturcenter Værestedet holder generalforsamling den 14. marts 2015, kl. 1900. Alle opfordres til at dukke 
op og give sine idéer og forslag til kende.  

Opgradering af Værestedet til et samlingssted for Fjordparken tages godt imod fra bestyrelsen på 

Værestedet. Værestedet har i forvejen arbejdet på en renovering af køkkenet til en samlet pris på 926.000 

kroner, hvilket nok er mange penge, men på den anden side er køkkenet også omdrejningspunkt for mange 
aktiviteter på stedet, så det er vigtigt, at det er i orden. 

Gulvet i gymnastiksalen er høvlet af og lakeret på ny. Der er igen tegnet badmintonstreger, så salen kan 

fortsat benyttes til dette, og der er ledige tider, hvis nogen skulle have lyst til at prøve kræfter med den 

sport.  

Fjordparkens tanker med Værestedet er f.eks. etablering af soverum i hele fløjen over de gamle 

klasseværelser og etablering af bed&breakfastordning eller vandrehjem på stedet. Der er tanker om at 

åbne gymnastiksalen med vinduer ud mod fjord og eng, så salen er mere indbydende at være i. 

Klasseværelserne har høje vinduer, hvilket kunne ændres, så der bliver udsigt, når man har arrangementer 

derinde. Endelig er der tanker om at omdanne halvtaget ved indgangen til en mere indbydende aula med 

informationer om Fjordparken. En slags velkomstcenter. Der har været spæde idéer om at lave en teatersal 

med café med glasparti ud mod engdragene syd for Værestedet. Alt dette er ikke på plads endnu, men 
bestyrelsen og Fjordparken arbejder på projektet.  

 

Menighedsrådet v. Kirsten Trier Pedersen 

Kirsten fortalte om arbejdet i menighedsrådet, hvor Låstrup i øjeblikket er repræsenteret ved Gitte Øster, 

Anette Norup, Jytte Hansen og Kirsten selv. Der skal være valg til rådet i 2016, så Kirsten håber, at nogen 

har mod på at prøve kræfter med arbejdet med at skabe et velfungerende kirkeliv.  

I Låstrup er menighedsrådet meget tilfredse med den nuværende sammensætning af medarbejderstaben. 
Vi har rigtig gode medarbejder hele vejen rundt, så det brude give grundlag for et godt samarbejde.  

Der udarbejdes flere gange om året et kirkeblad med aktuelle temaer, fotos fra kirkelige handlinger og 

meget mere. Alle er velkomne til at kontakte Ulrik Pilemand med idéer til kirkebladet. Han modtager gerne 

oplæg til artikler. 



Året igennem er der mange arrangementer i kirken. Ud over de normale højmesser og gudstjenester, er der 

f.eks. spaghettigudstjeneste i Ulbjerg, Børneklubben på Værestedet, Syng Julen Ind, Kirkekoncerter, 

Stillegudstjenester ved påsken i 2015, Vejgudstjeneste hvert kvartal. Alt sammen gode arrangementer, der 
også har været velbesøgt.  

Ulrik Pilemand arbejder i øjeblikket på at få etableret selvhjælpsgrupper for ensomme og efterladte.  Mere 

om det i kirkebladet, hvis det lykkes at få det på plads.  

Borup Idrætsforening v. Morten Nielsen 

Morten kunne berette om et godt år i Borup Idrætsforening på det sportslige plan. Klubben har 2 

herrehold, der i foråret 2016 spiller i henholdsvis serie 5 og serie 3. Begge hold har været omkring serie 4 i 

efteråret, men førsteholdet spillede sig suverænt til oprykning, mens andenholdet forventeligt rykkede ned 

i serie 5.  

Trænerne Niels Klavsen og Søren Offersen fortsætter deres kontrakter på herresiden.  

På damesiden går samarbejdet SUB09 rigtig godt. I øjeblikket har vi 2 hele 11 mandshold, og der tænkes på, 

om der derudover kunne være spillere til et 7-mandshold. Førsteholdet har helt suverænt spillet sig op 2 

gange i træk. Sidste forår fra serie 1 til Jyllandsserien, og i efteråret fra Jyllandsserien til Kvindeserie Vest, 

hvilket er Danmarks tredje bedste kvinderække. Det andet hold spiller i serie 2 i øjeblikket.  

Trænerne Lars Løvig og chili fortsætter deres trænergerning på damesiden.  

Vores ungdomssamarbejde med Skals og Ulbjerg under navnet SUB88 går fint. Det har de seneste par år 

været nødvendigt at sænke alderen for, hvornår samarbejdet begynder. Således begynder samarbejdet nu 

allerede ved U8 i stedet for ved U10, som det oprindeligt var tilfældet. De faldende børnetal og hård 
konkurrence på idrætsområdet har betydet, at de 3 klubber ikke har kunnet stille hold i de lavere rækker.  

Byfesten med teamet Flower Power bliver i 2015 en god succes. Der var arrangementer ugen igennem og 

arrangementerne var velbesøgte. Regnskabet er endnu ikke gjort op, men byfesten forventes at give et 

godt tilskud til idrætsforeningen. F.eks. var der 141 spisende i teltet lørdag aften, hvilket er det fleste i 
mange år.  

I årets løb blev der etableret et nyt sponsorgelænder på vestsiden af opvisningsbanen. Det krævede ekstra 

frivillige til ekstra arbejdsdage. Morten takkede for velvillig hjælp til etablering af hegnet og flytning af de 
gamle sponsorskilte.  

I årets løb har der været rigtig mange fodboldkampe på stadion, men vi har også brugt vores faciliteter til 

andre formål. Der har i vinterferien været LAN-party med computerspil for unge i skolealderen. Dette 

tænkes videreført i 2016. Der har været DGI-fodboldstævne med børnekampe på oppustelige 

fodboldbaner. Igen i 2015 var det en god succes. I vinterperioden er der præmiewhist i klubhuset hver 

onsdag og lotterispil i forsamlingshuset hver fredag året rundt. Alt sammen arrangementer, der har været 

med til at bidrage økonomisk til vores forening.  

Frivillige fra Borup Idrætsforening hjælper med at holde en kiosk åben til alle VFFs hjemmekampe og 

desuden til landskampe i Viborg og i 2015 til Mermaid Bowl, der var danmarksmesterskab i amerikansk 

fodbold. Klubben har i 2015 rundet en samlet indtjening på den konto på 500.000 kroner gennem årene, så 

en god indtjeningsmulighed for klubben og hyggetligt samvær for de frivillige.  

Borup Idrætsforenings hjemmeside har været brudt ned i 2015. Firmaet, der hoastede hje mmesiden havde 

ikke styr på backup, så vi har startet helt fra bunden på en ny hjemmeside. Den er fortsat under opbygning 

men med hjælp fra Børge Nielsen, er der efterhånden ved at komme materiale på siden igen. Alt det gamle 

er dog tabt for altid, hvilket er ærgerligt, men fornyelsen bliver forhåbentlig og gode i det lange løb.  



I 2016 bliver Borup Idrætsforening 80 år. Det sker i maj måned, hvor vi forventer et mindre arrangement 

lørdag den 18. maj, hvor den nye bane evt. bliver indviet.  

Borup Idrætsforening har med den nye bane mulighed for at byde ind på større arrangementer som den 
store fodboldskole, hvilket vi allerede gør i uge 27, hvor DBU holder fodboldskole i Borup.  

Morten kunne også fortælle, at klubhuset afskaffer dankortterminalen og går over til en gratis SWIPP-aftale 

i stedet for. Dankortterminalen sluger forholdsvis mange penge i forhold til, hvor meget den bruges. Vi 

håber på forståelse for denne beslutning.  

 

Låstrup Lokalråd v. Rene Storgaard Madsen 

2015 bød for lokalrådet på følgende arrangementer: 

Affaldsindsamling den 19. april, hvor 25 borgere mødte frem for at hjælpe med at holde vores lokalområde 

indbydende og fri for affald. Vi opfordrer alle til at møde op til affaldsindsamlingen i 2016. Datoen meldes 

ud på hjemmesiden og via nyhedsbrevet senere. Det er hyggeligt at gå en tur på 1½ - 2 timer, eller hvad 

man selv synes, at der er kræfter til. 

I samarbejde med byfestudvalget har Låstrup Lokalråd afviklet årets Sct. Hans bål. Årets båltaler var Stine 

Damborg Pedersen. 150 var mødt frem til en hyggelig aften på Borup Stadion, hvor heksen traditionen tro 
blev futtet af og sendt til Bloksbjerg.  

Første søndag i advent var der juletræstænding i forbindelse med vejgudstjenesten i Låstrup Kirke. 

Lokalrådet v. Ole Kruse og Morten Nielsen stod for gløgg og æbleskiver i våbenhuset, mens menighedsrådet 
sørgede for juletræstænding i Enghaven. 60 personer deltog i arrangementet.  

Vi vil gerne have udarbejdet en ny borgerplan, der måske skal have fokus på aktivitet og samvær mere end 
på materielle ønsker. Mere om det sener. Vi har i øjeblikket 50.000 kroner stående på kontoen til formålet.  

 

Åben debat: 

Cykelholdet Én Op 

Hans Kurt Tougård fortalte om etablering af Cykelholdet Én Op, der i øjeblikket tæller 11 ryttere på 

racercykler. Hans Kurt fortalte om navnet, at det er en normal jargon, at hvis man har kræfter til at køre 

hurtigere, så råber man én op og vil man køre langsommere, så råber man én ned. Råbene henviser til, at 

man gearer op eller ned. Da cykelholdet sidste år skulle have et navn, faldt det lige for, at en gruppe 

ryttere, der på alle måder gerne vil gøre det bedre, såvel i livsstil som i fart på cyklerne, fik navnet 

”Cykelholdet Én Op”.  

Cykelholdet kører skiftevis fra deltagernes adresser, idet rytterne skiftevis planlægger ruterne. Der cykles 

hver onsdag på ruter, der i foråret starter ved 30-40 km og sidst på sommeren kan ruterne være 70 km eller 
mere.  

Cykelholdet har plads til flere ryttere, hvis nogen skulle  have fået lyst til at prøve at være med, så kontakt 

Hans Kurt Tougård eller anmod om at blive medlem af cykelholdets gruppe på Facebook, hvor vores ruter 
og sociale samvær planlægges.  

Hans Kurt fortalte videre, at det ikke alener er det sportslige, der er i fokus for gruppen. Cykelholdet er også 

meget socialt og har deltaget i cykelløb med en social dimension inde over. Senest var cykelholdet samlet i 

lørdags til værkstedsdag startende med fælles morgenmad og hygge med renovering og forbedringer af 
cyklerne.  



En del af cykelrytterne cykler på mountainbikes om vinteren. Søndag formiddag er turene primært planlagt 

i vinterperioden, og der cykels primært på grusveje og stier, mens der på racercyklerne om sommeren 
næsten udelukkende cykles på asfalt.  

 

Vindmølleprojekt 

Børge Nielsen spurgte, om nogen har hørt om et vindmølleprojekt i Låstrup. Det var omtalt i dagens avis, at 

vindmølleprojektet i Låstrup var én af favoritterne til at fortsætte i processen med at skabe nye 

vindmølleområder i Viborg Kommune.  

Jeanette Kuhr oplyste, at der rettelig er 2 vindmølleprojekter i Låstrup, hvoraf Risgården står for det ene 

projekt. Risgården projekterer opstilling af 4-5 vindmøller i én række fra Nørremarksvej til Skivevej på 

Risgårdens jord. Projektet er på tegnebrættet og ingen ved, om projekter af denne slags kan blive til noget. 

Dels er energipriserne meget lave i øjeblikket, og der skal laves mange undersøgelser og høring, inden et 

sådant projekt kan føres ud i livet. Jens Jensen supplerede med, at Risgårdens store gri sefarme bruger 

meget strøm. Derfor ville Risgården gerne producere noget af denne strøm selv. I stedet for at opstille store 

møller ved siden af gårdene, blev projektet så lavet, så møllerne kunne stilles op på én række ude på 
heden.  

Verner Christiansen oplyste, at han er involveret i det andet vindmølleprojekt i Låstrup. Orla Sølager og Jens 

Mikkel Christiansen var sammen med Verner blevet spurgt af et vindmøllefirma, om de vil lægge jord til et 

vindmøllerprojet i samme område som Risgårdens projekt. Heller ikke dette projekt er kommer særlig langt 
endnu, og ingen ved, om det bliver muligt at føre projektet ud i livet.  

Fælles for de 2 projekter er, at området er meget lovbestemt. Der er strenge regler for, hvordan dem der 

opfører vindmøller skal tilbyde, at en del af møllerne sælges til vindmøllernes naboer. Desuden er der krav 

om, at nærområdet, hvor møllerne stilles op kompenseres med tilskud til almennyttige lokale formål. Ved 5 

store møller beløber dette tilskud sig til 1½ million i tilskud alt efter, hvor store møllerne bliver.  

Flemming Lund oplyste, at næste skridt i vindmølleplanen i Viborg Kommune allerede er på torsdag, hvor 
udvalget skal tage stilling til de indkomne forslag.  

 

Valg til Fjordklyngen 

Karina Lyngsø Lund og Gitte Elkjær Jensen har trukket sig fra Fjordklyngen, så derfor skal Låstrup formelt 

vælge 2 nye medlemmer til Fjordklyngen. Foreslået blev Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård. Begge blev valgt 

uden modkandidater.  

 

Referent 

Morten Nielsen 

Tlf. 41783523 


