
Borgermøde og generalforsamling  

i Låstrup forsamlingshus 

mandag den 30. januar 2017 kl. 18.30 
Program: 
Fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen 
Menu: Frikadeller med stuvet hvidkål og tilbehør samt kaffe 
- 
Låstrup forsamlingshus generalforsamling: 
Se dagsorden her 
- 
Borgermøde: 
Lokalrådet og Låstrups forskellige foreninger kommer med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup. 
- 
Pris for hele arrangementet 50kr – Drikkevarer kan købes. 
Af hensyn til fællesspisning bedes du tilmelde til 
Ole Pedersen tlf: 2215 6862 eller mail: servicechef@vip.cybercity.dk 
Senest søndag den 23. januar 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dilettanterne i Låstrup øver igen…………… 

Dilettant lørdag den 4. marts 2017   X i kalenderen 
Dilettanterne i Låstrup har taget hul sæsonens øve række, så de kan være klar til dilettant i Låstrup 

Forsamlingshus lørdag den 4. marts 2017. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og følg med i forberedelserne 

på vores nyhedsmail og www.borupif.dk 

Titlen på årets dilettantstykke er  
"Udkantsdanmark - Dating med problemer",  

og titlen siger lidt om, hvad gæsterne har i vente, når dilettanterne er klar til at fremføre det fra  
de skrå brædder i forsamlingshuset. 

 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/borgermoede-i-laastrup-2017/
mailto:servicechef@vip.cybercity.dk
http://www.borupif.dk/


Fest for de frivillige i Borup Idrætsforening 
Traditionen tro blev de frivillige i Borup Idrætsforening inviteret til fest i klubhuset i den første weekend i januar 
måned. Rigtig mange personer lægger deres frivillige kræfter i aktiviteter i Borup Idrætsforenings interesser.  

Formand Lars Justesen bød de 70 frivillige velkommen til festen. Han takkede for den store indsats, der er leveret i 
det forgangne år, og pointerede, at Medhjælperfesten er den ene gang om året, hvor de frivillige skal nyde det og 
lade sig opvarte af bestyrelsen. Han oplyste desuden, at der til årets fest er inviteret ikke færre end 136 personer. 
Mange var dog forhindret i at deltage på grund af fodboldstævner og andre gøremål. ……………… 

I forbindelse med Medhjælperfesten lancerede bestyrelsen et nyt tiltag. Det var udnævnelse af Børge Nielsen til 

æresmedlem af Borup Idrætsforening.  Se hele opslaget her 

Børge Nielsen udnævnt til Æresmedlem af Borup IF 
I forbindelse med Borup Idrætsforenings medhjælperfest 2017, blev Børge Nielsen udnævnt som æresmedlem af 
foreningen. 

Formand Lars Justesen fremhævede Børge Nielsens store arbejde for klubben gennem en hel menneskealder. Børge 
har selv været aktiv fodboldspiller i klubben. Det er dog nogle år siden, at han selv var på banen for at spille bold, 
men interessen for fodbold er bestemt bevaret gennem årene. 

Børge er 72 år gammel, barnefødt i Låstrup, og det var netop på forældrenes mark midt i Låstrup, at fodboldbanen i 
en årrække var placeret. 

Børge er en rigtig Borupmand og er én af de personer, der bruger en stor del af sin tid på at arbejde for, at klubben 
kan have gode faciliteter at tilbyde sine medlemmer og gæster. Han sidder i sponsorudvalget, laver 
kampprogrammer til alle førsteholdets hjemmekampe, laver PR arbejde for byfest-, lotterispiludvalg, hjemmeside, 
præmiewhist og resten af klubbens underudvalg. Han bestyrer klubbens opslagstavle, laver billeder, opsætter 
opslag til hjemmesiden og udsender næsten ugentligt et nyhedsbrev med referater fra aktiviteter og information 
om kommende aktiviteter i Nr. Rind, Lynderup, Låstrup og i det hele taget i idrætsforeningens område. Listen over 
det, som Børge hver uge gør for klubben er ikke udtømmende, for han har en finger med i rigtig mange 
aktiviteter. Se link til Børges nyhedsbreve på dette link. 

Børge er som regel til stede på Låstrup Stadion, når klubbens hold spiller hjemmekampe og efter pensionering også 
de fleste udekampe. 

Formanden overrakte Børge et diplom, og der var stående applaus 
fra de 70 frivillige, der deltog i årets medhjælperfest. Ingen var i 
tvivl om, at Børge har fortjent den ærefulde titel, som i øvrigt er et 
nyt tiltag fra bestyrelsens side. Det er ikke planen, at der skal 
udnævnes æresmedlemmer hvert år. Det er forbeholdt særlige 
personer, som f.eks. Børge Nielsen.  
Se kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer på dette link. 

Den samlede bestyrelsen ønsker Børge Nielsen tillykke med den 

velfortjente titel. Se hele opslaget her 
 

Formand Lars Justesen overrækker diplom til æresmedlem Børge Nielsen. 

Børge takkede kort for udnævnelsen og sagde: Det her kom som en overraskelse af de gode. Jeg ved ikke om 
bestyrelsen har været ved at kigge i de gamle bøger, men i år er det 50 år siden jeg blev indvalgt i bestyrelsen første 
gang på et tidspunkt, hvor jeg spillede bold i Borup, men var bosat ved Hobro. Da jeg et par år senere bosatte mig 
med familie i Låstrup var fodbold og Borup en væsentlig del af beslutningen. Borup IF er stadig mit hjertebarn og jeg 
glæder mig over den udvikling der er sket i klubben gennem de mange år og glæder mig over, at der stadig findes 
mange som vil Låstrup og Borup IF, så det også fremover vil være attraktivt at bosætte sig i Låstrup. 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/boerge-nielsen-udnaevnt-til-%C3%A6resmedlem-af-borup-if/
http://www.borupif.dk/laastrup/nyhedsbreve/
http://www.borupif.dk/media/4321/%C3%A6resmedlemmer-af-borup-idraetsforening.pdf
http://www.borupif.dk/media/4321/%C3%A6resmedlemmer-af-borup-idraetsforening.pdf
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/boerge-nielsen-udnaevnt-til-%C3%A6resmedlem-af-borup-if/


Fjordklyngens MTB-teknik kursus – Kulturcenter Værestedet 
Søndag den 15. januar var der lidt ekstra liv på Kulturcenter Værestedet og i skoven bag forsamlingshuset i Låstrup, 
da Fjordklyngens MTB-teknikkursus blev afviklet over 4 timer.  

I alt 30 deltagere har meldt sig til kurset, der løber over 4 weekenddage fordelt over 4 måneder. De tilmeldte er 
fordelt i 2 hold med 15 deltagere på hvert kursushold. Hold 1 blev afviklet sidste weekend og hold 2 i denne 
weekend.  

Tina Dahl fra Fjordklyngens MTB arbejdsgruppe tog imod dagens 15 deltagere, mens instruktørerne Niels Taarsted 
og Line Bach Møller fik de sidste detaljer på plads. Thomas Juul Pedersen var klar med et mindre cykelværksted, hvis 
der skulle ske nedbrud på materiellet. Inge Carlskov og Ole Kruse fra henholdsvis Fjordklyngen og Kulturcenter 
Værestedet stod klar med nybagte boller og kaffe til deltagerne.  

De første instruktioner og informationer blev givet til deltagerne, mens morgenmaden blev indtaget i 
kulturcenterets hall. Kursets første dag var primært teknik i form af balance, vægtfordeling under opstigning og 
nedstigning, teknik ved "drops" og teknik i skarpe sving op og ned. Det er ikke så ligetil, at køre på mountainbike, 
når der er forhindringer, stejle passager og store fald, der skal passeres.  

De første par timer blev tilbragt på Kulturcenter Værestedets sportsplads, hvor balance, bremseteknik og anden 
basal MTB-teknik blev indøvet. Der var gode udfordringer til deltagerne i det fantastiske vintervejr. Et let snedække 
og en let frost gav perfekte forhold til et vinterkursus i mountainbike.  

Efter indøvning af de basale teknikker, blev kurset forlagt til Fjordklyngens nye teknikbane i Lone og Svend 
Mogensens skov bag forsamlingshuset. Selv om de basale var indøvet, så var der alligevel udfordringer til alle 
deltagerne. Ikke mindst var det svært at komme op ad bakkerne, og at bevare balancen i svingene op ad bakkerne.  

Efter næsten 4 timers kursus kunne instruktørerne takke af og takke for aktiv deltagelse i kurset. Der var sved på 
panden og tilfredse ansigter blandt deltagerne, da der efter kurset blev nydt en fælles fyraftenabajer i Kulturcenter 
Værestedets hall.  

Kursisterne blev formanet om at få øvet på de indøvede teknikker, indtil holdet igen mødes i Låstrup om 4 uger.  

Tak til Fjordklyngen og til instruktørerne for et vel tilrettelagt og lærerigt kursus under fine faciliteter og fantastisk 
vejr.  

 

Tina Dahl, Niels Taarsted og 
Line Bach Møller tog imod og 
gav instruktioner til 
deltagerne.  

 Se flere billeder fra kurset på  

dette link.  

 

 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/fjordklyngens-mtb-teknik-kursus/
http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/fjordklyngens-mtb-teknik-kursus/

