
 

Julekoncerten i Låstrup Kirke søndag d. 4. dec.  

 
 

 
 
 
Søndag den 4. december havde Låstrup 
menighedsråd i samarbejde med Sara, Ditte, Clara 
og Karin arrangeret den efterhånden traditionsrige 
julekoncert i Låstrup kirke. 
 
En fyldt kirke fik en eftermiddag med et program af 
velkendte salmer plus klassiske numre. 
 
Du kan se hele programmet her>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Eftermiddagen sluttede men en ny udgave af 
”Nu tændes tusind julelys”. 
 
Du kan se video af afslutningsnummeret  

 
”Nu tændes tusind julelys” her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medvirkende: Sara Ambrosius, Ditte Marie Dalgård Madsen, Clara El Jamal, og Karin Bitsch Antonsen  

https://www.youtube.com/watch?v=RCixOjGGB_c&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=RCixOjGGB_c&t=30s


Fællesspisning / 
Luciaoptog 

Tirsdag den 13. december kl. 18.30 

Der serveres: 

Enebærgryde med ris, kartofler og salat derefter kaffe med hjemmebagte klejner. 

Luciaoptog med børn fra Skals Skoles 5. klasser 

Kom og vær til denne festlige opstart på julen 

Kuvertpris 70,- kr. - drikkevarer kan købes. 

Tilmelding senest fredag d. 9. december  

på tlf. 61 33 45 11 eller  

på mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com  

______________________________________________________________________________________________ 

Yoga og Mindfulness opstart lige efter nytår på  

Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Mandag den 2. januar fra 10.00 til 11.30  

 med let og skånsom yoga hvor alle kan deltage. 

Der vil være mindfulness de sidste 30 minutter. 

mulighed for 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Tirsdag den 3. januar fra 17.15 til 18.45  

 med Mindfulness og Yoga. 

Hvor vi starter med Mindfulness og slutter med yoga. 

Mulighed for at deltage 6 gange for 500 kr. eller 10 gange for 700 kr. 

Hvis man ønsker at deltage enkelte gange koster det 85 kr. pr gang 

Alle må deltage på kryds og tværs alt efter 

hvad dag der passer bedst. 

 

Hvis man har mulighed er det tilladt at 

komme både mandag og tirsdag til samme 

pris. 

 

Husk at medbringe et tæppe, til vores afslappende øvelse til sidst :-) 

Tak til alle der har deltaget på Mindfulness og Yoga holdende på Værestedet i 2016.  

Mange hilsner fra Mindfulness og Yoga instruktør 

Tove Frederiksen ved/ Sundstrup zoneterapi 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Læs mere på 

www.kulturcenter-laastrup.dk 

 

http://mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/


Igen i år indbyder Borup IF til familie julestævne  

i Skals hallen den 26/12-16.  
 

I år har vi prøvet at ændre lidt i konceptet. Vi har i år lavet en ny række, ”familie-

ungdomsrækken”, for at udligne de store niveauforskelle i familie-børnerækken, samt 

at det er et stort spring, for de unge mennesker, at gå fra at spille i børnerækken og op 

til familierækken 

Der spilles i familie-børnerækken, familie-ungdomsrækken og i familierækken. 

Stævnet starter kl. ca. 9.00 og forventes færdig hen på eftermiddagen. 

Der spilles indledende runder, hvorefter alle hold går videre til en A eller B slutrunde.  

I den sidste runde vil der være præmie til dem der bliver nr. 1 og 2 i både A og B rækken. 

Derudover vil der være spurtpræmier. 

Tilmelding senest  

den 15. december 

Tilmelding eller yderlig information kontakt Line Bach Møller  

tlf. 2890 4804 / e-mail: linebmoeller4_@hotmail.com  

læs mere på www.borupif.dk eller her 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Frivillige til hjælp med MTB teknikspor søges 
Fjordklyngens MTB arbejdsgruppe har nu haft et teknikspor på tegnebrættet i lidt tid. Forskellige fag personer har 
givet deres besyv med, og der er tegnet en grov skitse over, hvordan skoven kan passeres på en måde, der kan give 
nogle udfordringer for MTB-cyklister.  

Nu er tiden så kommet, hvor selve sporet skal etableres gennem skovbunden. Tekniksporet følger de naturlige 
udfordringer i skoven i form af skrænter, væltede træer, sten i skovbunden og andre elementer. Alligevel er det 
nødvendigt at rette lidt på vegetation, så det bliver muligt at passere gennem skovbunden.  
 
Derfor arrangeres der lørdag den 10. og lørdag den 17. december kl 08.30-12.00 arbejdsdag i skoven.  

Arbejdsdagen starter med fælles stående rundstykke og en kop kaffe. Mødested er terrassen bag Låstrup 
Forsamlingshus kl. 0830. Arbejdsopgaver fordeles, mens kaffen indtages stående.  
 
Giv gerne besked til Hans Kurt Tougaard på tlf. 2016 6079, eller Line Bach Møller på 28904804, så arbejdsgruppen 
kan danne sig et overblik over, hvor meget kaffe, der skal brygges, og medtag evt. egne arbejdsredskaber - F.eks. 
sav, skovl, økse mv.  

 

Line Bach Møller og Hans Kurt Tougaard har taget hul på arbejdet med at tilrette de naturlige forhindringer, som her et væltet træ.  

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/november/jule-familie-fodbold-staevne-2-juledag/


 

MTB Teknikkursus 

Er du til MTB, vil du mere? 

Fjordklyngen afvikler et fantastisk teknikkursus i MTB på Værestedet, startstedet for det meget omtalte 60 km MTB 

spor i Fjordklyngen. 

Kurset består af 3 kursusgange. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i et mountainbike orienteringsløb 

sponseret af Fjordklyngen. 

Instruktører: 

Niels Taarsted: En erfaren MTB rytter og underviser fra Viborg, udbyder af MTB kurser og -træning. Har været 

træner for de bedste MTB ryttere fra Viborg, samt i særlige kombinationer af Spinning og TRX styrketræning. 

Line Møller: Adventure instruktør fra Oure Højskole. Hjælpeinstruktør på teknikkurset. 

Jørn Svendson: Rutineret planlægger af mange MTB orienteringsløb, bl.a. vintercup-løbene. Mange alm. 

orienteringsløb både i klubber og i militæret. 

Program: 

Kl. 9.15 er der rundstykker, kaffe, te mm. og masser af morgenhygge 

Kl. 10.00 alle sidder i sadlerne, klar til dagens undervisning. 

Kl. 13.00 slut for dagens teknik-træning, muligheder for køb af øl og vand 

Datoer:  

Hold 1: 8. januar, 12. februar og 5. marts 

Hold 2: 15. januar, 19. februar og 12. marts 

Orienteringsløb begge hold: 26. marts 

Pris: 600 kr. pr. deltager incl. morgenmad. 

Tilmelding:  

Til fjordklyngenmtb@gmail.com  med angivelse af  

navn, tlf.nr. og ønsket hold nr. 

Tilmeldingsfrist 26/12 2016. Højst 15 deltagere pr. hold.  

Først til mølle princippet. 

Betaling: 

Beløbet indbetales på konto nr: 9261 4190004428 med angivelse af navn og mærket ”MTB” senest d. 31/12 2016. 

Sted: Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, 8832 Skals 

Yderligere info: fjordklyngen.dk/MTB-kursus eller 20166079 (Hans Kurt) 

Medbring: Mountainbike samt udstyr, der passer til vejret og tre timers undervisning. Det bliver ikke +stillestående 

undervisning. Husk at tjekke vejrudsigten. 

Se mere på fjordklyngens hjemmeside http://fjordklyngen.dk/mtb-kursus/ 

 

 

mailto:fjordklyngenmtb@gmail.com
http://fjordklyngen.dk/mtb-kursus/


 
      Ansøgning om tilskud til shelters, udsigtstårn m.m. på Kærby Bakke 

Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalg behandlede den 15. juni 2016 (sag nr. 2), ansøgninger til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2016”.  I den 
forbindelse er der modtaget vedlagte ansøgning fra Fjordklyngen (bilag 1). 
  
Det blev besluttet på mødet, at den del af ansøgningen, der vedrører Kærby Bakke, skulle oversendes til Klima- og 
Miljøudvalget. 
  
  
Kærby Bakke 

Som et af de 10 delprojekter ønskes der etableret en primitiv overnatningsplads med shelters, bålplads, multtoilet, vand, 
udsigtstårn samt mindre p-plads på og ved Kærby Bakke ved Nr. Rind (se oversigtskort i bilag 2). 
  
Fra bakken er der en fin udsigt over engarealer ud mod Hjarbæk Fjord og området omkring udmundingen af Simested Å. 
  
Shelterpladsen ligger i forbindelse med den planlagte mountainbikerute gennem de 6 landsbyer, og det er Fjordklyngens 
forventning, at den skal benyttes af gæster på mountainbikerute samt andre turister. 
  
Ejeren af arealet, Anne Birgitte Harder Tougaard, stiller arealet til rådighed. 
  
Der er opstillet et budget for anlæggene, som samlet er på 210.000 kr. excl. frivillig arbejdskraft. Kommunen ansøges om 
at finansiere de 100.000 kr. (side 4 i bilag 1). 
  
Friluftsrådet har givet tilsagn om tilskud på 112.000 kr. samt 30.000 kr. fra Fonden for Skals Sparekasse. Friluftsrådet har 
i sin bevilling lagt særlig vægt på, at frivillige deltager i etableringen af trampesti og faciliteter og står for vedligeholdelse, 
samt at lodsejer stiller arealet til rådighed i minimum 5 år (se bilag 4). 
  
Forvaltningens bemærkninger 
   

Forvaltningens vurdering 

Af ansøgningen fremgår det, at der er mulighed for overnatning i shelters, både ved Kulturværestedet i Låstrup og ved 
ejendommen på Løgstørvej 39, hhv. 1,5 og 2,5 km fra Kærby Bakke. 
  
Shelteret ved Løgstørvej 39 ligger ved en privat ejendom og har ikke været offentligt tilgængeligt tidligere, og der er derfor 
ingen historik i relation til brug. 
  
Kulturværestedet i Låstrup oplyser, at deres shelter stort set er booket hen over sommeren. 
  
Det kan derfor ikke umiddelbart vurderes i hvilket omfang, der er behov for yderligere primitiv overnatning i området. Men 
anlæg af MTB-rute i hele Fjordklyngeområdet kan tale for at udvide mulighederne for primitiv overnatning i området, 
ligesom udsigtstårn og information i sig selv vil være en attraktion. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at det kan være en mulighed at vælge billigere shelters end angivet i ansøgningen, og 
dermed nedbringe det samlede budget med mindst 50.000 kr. 
  
Endelig er det Forvaltningens vurdering, at det bør vægtes, at ansøgningen er en del af et samlet projekt, der samlet vil 
være med til at åbne området for offentligheden og dermed forbedre oplevelsesmuligheder og information om området. 
  
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der ydes tilskud på 50% til shelters, dog max. 10.000 kr. pr. shelter samt 
20.000 kr. til de øvrige anlæg, i alt 40.000 kr. 

 Indstilling 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
  
at udvalget bevilliger tilskud på 40.000 kr., som finansieres af driftskontoen ”Øvrig Naturpleje” i  2017, 

  
at udbetaling af tilskuddet betinges af, at Fjordklyngen står som ejer af anlæggene og sørger for nedtagning/flytning af 

anlæggene til en ny placering, hvis ejer ikke længere ønsker offentlig adgang på ejendommen, og at det afklares, hvor 
der kan etableres p-plads jævnfør landzonetilladelsen. 

 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016 
Indstillingen blev godkendt. 
  
Claus Clausen var fraværende. 

Læs hele indstillingen på nedenstående link 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-

naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#11 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/6/15062016201606150830#2
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#11
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#11


Ansøgning om brændeskur nær gravhøj, Vejlebakken 21 

 Sagsfremstilling 
I forbindelse med behandling af en sag på naboejendommen blev forvaltningen opmærksom på, at der var etableret et 
skur ca. 25 m fra gravhøjen syd for Vejlebakken 21, Skals. Beliggenheden fremgår af oversigtskort i bilag 1. Boligen på 
ejendommen ligger ca. 45 m fra gravhøjen. Skuret måler ca. 3 m x 5 m og er opført på nabomatriklen matr. nr. 6 as V. 
Låstrup By, Låstrup, men det er ejer af Vejlebakken 21, der ejer skuret. Skuret bliver brugt som brændeskur. Skur og 
gravhøj kan ses på bilag 2. 
  
Vejlebakken 21 ligger helt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, og der er derfor ikke mulighed for at placere bygninger 
uden for beskyttelseslinjen på ejendommen. 
  
Ejer af Vejlebakken 21 har oplyst, at skuret var opført, da han købte huset i 2012, og at han efterfølgende har lagt en sti 
af betonfliser hen til skuret. Ejer af matriklen, hvor brændeskuret er opført, har oplyst til forvaltningen, at skuret er ca. 25 
år gammelt. 
  
Ejer af Vejlebakken 21 har efter henvendelse fra forvaltningen søgt om lovliggørelse af brændeskuret. Ansøgningen 
fremgår af bilag 3. I ansøgningen har ansøger begrundet sin ansøgning med, at: 
  
·           et brændeskur er mere æstetisk, set i forhold til at dække brænde og redskaber end med en ”blå presenning”, 
·           skuret er opført af de tidligere ejere af Vejlebakken 21, og brændeskuret har ikke hidtil været til gene for naboer, 
·           brændeskuret er vigtigt for ansøger, da brændeovn bidrager til opvarmning af Vejlebakken 21. 
  
Der er i 1972 tinglyst en deklaration på Vejlebakken 21, der angiver en zone, hvor der fremadrettet blev meddelt 
dispensation fra afstandsbestemmelserne til byggeri nær gravhøjen. Deklaration og udsnit, der viser dispensationszonen, 
kan ses i bilag 4. På resten af grunden, uden for denne zone, kræves der dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen 
ved nybyggeri. 
  
I ansøgningsmaterialet ses, at ejer af Vejlebakken 21 også søger om en lovliggørende tilladelse til en carport, der 
allerede er bygget. Forvaltningen har den 9. november 2016 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, da 
carporten ligger i samme afstand til gravhøjen som boligen på Vejlebakken 21 – og som der er meddelt dispensation til i 
1972. Carporten kræver desuden byggetilladelse, og sagen er ved at blive behandlet. Carporten omtales derfor ikke 
yderligere. 
  
Forvaltningens bemærkninger 
  
Lovgrundlag 

     Forvaltningens vurdering 

 Indstilling 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
  
at udvalget beslutter at meddele afslag på ansøgning om dispensation til at beholde brændeskuret med hjemmel i 
naturbeskyttelseslovens § 18 og at der samtidig varsles påbud om at fjerne skuret og flisegangen i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5. 

 Beslutning i Klima- og 
Miljøudvalget den 01-12-2016 

Indstillingen blev godkendt. 
  
Johannes F. Vesterby kunne ikke 
medvirke til beslutningen henset til, at 
der allerede jævnt hen er bebyggelse 
indenfor beskyttelseszonen. 
  
Claus Clausen var fraværende. 

 

 

 

Læs hele referatet på nedenstående link 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-
udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#4 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#4
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#4


Behandling af høringssvar vedrørende vindmølleprojekt i Låstrup 

o Sagsfremstilling 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. juni 2016 (sag nr. 5) at igangsætte planlægningen for vindmøller ved Låstrup. 
 Der har været afholdt fordebat i perioden 11. august 2016 til 7. september 2016 med henblik på at indkalde idéer og 
forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten / VVM-redegørelsen. Til fordebatten og 
høringen af berørte myndigheder blev der udarbejdet et debatmateriale (bilag 1). 
 Der blev holdt borgermøde den 16. august 2016. Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 80 borgere, drejede sig 
om: 
·           Statsstøtte til vindmøller 
·           Bæredygtighed ved vindmøller 
·           Mulighed for antenner på vindmøller 
·           Støj og skyggekast 
·           Vindmøllers påvirking af helbredet hos naboer 
·           Visuel påvirkning af nabobeboelser 
·           Værditab 
  
Projektforslaget 
Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller på op til 150 meter på en nord-sydgående række mellem Skivevej mod nord og 
Nørremarkvej mod syd. Området anvendes til landbrugsformål, og vindmøllerne ønskes etableret på ansøgers egen jord. 
  
Vindmøllernes samlede effekt er ca. 14,4 MW. Vindmøllerne forventes at kunne producere 45 mio. kWh årligt, hvilket 
svarer til elforbruget for ca. 10.500 husstande. Det vil kunne reducere kommunens årlige udledning af CO2 med op til 3,3 
%, og dermed bidrage til kommunens målsætning om at blive CO2neutral. 
  
Planforhold 
Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering af planforslagene og 
en VVM-redegørelse. Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse. Miljøvurderingen og VVM-
redegørelsen slås sammen i en miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. 
  
Høringssvar 
Der er kommet 45 høringssvar (bilag 2), heraf 4 fra berørte myndigheder. Høringssvarene omhandler: se link 
 Oversigt over adresser, der har afgivet høringssvar og/eller underskrift, ses i bilag 3. Der er høringssvar fra 20 beboelser 
indenfor 1500 meters afstand af vindmølleområdet, heraf er de 8 fra beboelser indenfor 1000 meters afstand. Ud af de 20 
beboelser har 10 beboelser en relation til Viegaard Stutteri. Ét af høringssvarene indeholder 44 personlige underskrifter 
fra 21 adresser, som udtrykker modstand mod vindmøller. Underskrifterne kommer primært fra nærområdet. 
 Flere høringssvar bemærker, at vindmølleprojektet bør stoppes pga. de samme nabohensyn, som lå til grund for, at 
Byrådet ikke godkendte vindmølleprojekterne ved Romlund og Batum. 
  
Viegaard Stutteri 
Der er modtaget 19 indsigelser fra Viegaard stutteri og personer, der har tilknytning til stutteriet. Indsigelserne vedrører 
påvirkning på heste, hvis vindmøllerne opstilles. Viegaard Stutteri har siden 1998 fungeret som forsøgsvært for Aarhus 
Universitet, Foulum. Der forskes i adfærds- og stressbiologiske aspekter hos heste.  
 Forvaltningens har anmodet stutteriet og Aarhus Universitet Foulum om supplerende oplysninger om faciliteter og planer 
for Viegaard Stutteri samt tilgængelig viden om vindmøllers påvirkning af heste. Materialet er i bilag 4. 
 Aarhus Universitet oplyser, at forskningen foregår på alle arealer, der ejes af Viegaard Stutteri. Aarhus Universitet 
oplyser også, at der ikke er lavet videnskabelige undersøgelser af hestes reaktioner på vindmøller, men at der findes 
mange undersøgelser af hestes frygtreaktioner på pludselige lyde og bevægelser. Aarhus Universitet har vedlagt 
eksempler på disse undersøgelser. 
  
Forvaltningen kan konstatere, at folde og stier ligger på arealer tilhørende hhv. Låstrupgaard ApS, Miia Maria Byrialsen 
og John Byrialsen. De ejer arealerne, som fremgår af kortet i bilag 5. 
  
Forvaltningens vurdering 

o Indstilling 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter, 
 at planlægningen fortsættes som beskrevet, 
 at VVM-proceduren fortsættes som beskrevet, 
 at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebat” godkendes og sendes som svar til de, der har afgivet 
bemærkninger. 

o Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016 
Sagen udsættes med henblik på, at ansøger undersøger, hvorledes projektet i større omfang kan tage hensyn til 
stutteriet, samt at vindmøllers påvirkning af heste belyses yderligere. 
 Claus Clausen var fraværende. 
 
Læs hele referatet på nedenstående link..  
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-
naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#3 
 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/6/16062016201606161230#5
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#3
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Klima-og-Miljoeudvalget/2016/12/01122016201612011230#3

