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Referat fra 

Kulturcenter Værestedets Generalforsamling  

mandag den 15. marts  2017 kl. 1930. 

36 deltog i Kulturcenter Værestedets generalforsamling mandag den 15. marts. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab. 
4. Fremlæggelse af budget. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Verner Christiansen, Jane 

Kjærsgaard, Elsebeth Jørgensen og Peter Lund. Suppleanter er Gertrud Nielsen og Salah El Jamal. 
7. Valg af revisionsfirma. 
8. Arbejdsdrøftelse v/Ole Kruse. 

         Ros og Ris fra brugerne – brugergrupper (nu kan I komme med det I tænker)       
         Orientering om Fjordklyngen v/ Inge Carlskov. 

9. Eventuelt. 
 

Punkt 1. Hans Kurt Tougaard blev valgt som ordstyrer, Peter Lund blev valgt som referent.  

Jørgen Jørgensen og Gitte Øster blev valgt som stemmetællere. 

Punkt 2. Ole Kruse aflagde Bestyrelsens beretning: Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder – derudover har 

bestyrelsen holdt et nytårstaffel for bestyrelsen og hjælpere. 

Af arrangementer har bestyrelsen arrangeret udflugt til Hedeselskabet i Viborg, hvorimod 

sommerudflugten til Mariager måtte aflyses på grund af for få tilmeldte.  

Vi har holdt fællesspisning, hvor Gunner Korsbæk og fortalte om mordet i Naundrup, hvor 50 personer 

deltog.  

Der har været fællesspisning med Luciaoptog med god opbakning. Thilde har nye forslag til, at det skal 

være på en anden måde næste gang, det bliver spændende. –  

 I 2016 har der været sikkerhedstjek af redskaber i gymnastiksalen, basket nettet blev kasseret. Der er 

indkøbt nyt basket net og andre redskaber til gymnastiksalen for i alt 10.000, kr. et beløb som 

kommunen har bevilget til formålet. Desuden er der indkøbt ny bærbar computer, router og 

kontormøbler.- 

Husflidsskolen har holdt forårsudstilling sammen med Værestedet. Udstilling afholdes igen  

på søndag den 26. marts. Se opslag næste side. 

Daglig leder Ingrid Bøgevig valgte at gå på pension 1. juli. I den anledning blev der holdt en reception. 

Samtidig blev den nye daglig leder Line Mogensen og Thilde Munkholm budt velkommen.75 personer 

mødte frem til receptionen, desværre stoppede Line efter 3 måneder. Hun nåede at få sat nogle nye ting 

i gang inden hun holdt, men Line ville gerne tilbage til sin gamle arbejdsplads.  

 

Heldigvis har vi Thilde Munkholm, som nu overtager pladsen som daglig leder samt Kirsten Thomsen 

som styrer regnskabet. –– 

 

 



Vi har lånt en del motionsredskaber fra Møldrup Motionsklub, men da der ikke kunne skaffes penge til 

køb, skal de ud af huset igen. – Billard er blevet flyttet op i det gamle motionsrum, som samtidig er 

blevet malet. –  

Af aktiviteter der har været udlejet til 3 fester, men desværre har der ingen Lejerskoler været i år. Det vil 

vi prøve at rette op på i 2017. Viborg Svømmeklub har været her på ”ryste sammen” weekend.  

– Husflid skolen skaber også mange aktiviteter. – Der er Yoga undervisning i gymnastiksalen. – Af nye 

planer/aktiviteter er cykelklubben, naturskole og ombygning af Værestedet. – Til sidst takkede 

formanden for godt samarbejde med bestyrelsen. 

 Beretningen blev godkendt. 

Punkt 3.  Kasserer Kirsten Thomsen gennemgik regnskabet, som viste et underskud   

                på 44.050, - kr. og egenkapital er på 12.094,-kr. 

 Regnskabet blev godkendt.  

Punkt 4.  Kirsten gennemgik budget 2017 med et overskud på 22.100,- kr.  

Budget 2017 blev godkendt. 

Punkt 5. Der var ingen forslag. 

Punkt 6. Jane Kjærsgaard, Verner Kristiansen og Peter Lund ønskede ikke genvalg. I stedet blev Elsebeth 

Jørgensen, Jakob Kjærsgaard, Trine Sumbak og Eva Nielsen valgt. 

Den øvrige bestyrelse er Ole Kruse, Kirsten Thomsen og Hanne Vinter. 

Som suppleanter blev Henrik Ernst og Leif Nielsen valgt  

Punkt 7.  Skals Regnskabsservice v/Ulla Nielsen blev valgt som regnskabsfører. 

Punkt 8.     Forslag og ideer fra forsamlingen. 

 Bestyrelsen skal dele sig op i brugergrupper? 
 Kaffe/the automat i aulaen.  
 Cafe. 
 Folkeuniversitet kontaktes med foredrag. 
 Gøre noget for at få flere Lejerskoler. 
 Arrangere ”ryste sammen turer” 
 Produktionsskole. 
 Arrangerer noget/om fra vikinger området. 
 Lys i køkkenet er defekt. 
 Reklamer noget for at få flere til at spille billard. 
 Lave en ordning så det er nemmere at betale til støttemedlemsskab, sponsorat, kaffe, 

øl/sodavand.  Mobile Pay. 
 Der har været problemer med mailadressen. 
 Der var ros til forholdene i IT lokalet. 
 Forslag om at arrangere en sangaften. 
Aftenen sluttede med orientering af Inge Carlskov om Fjordklyngen  

Orientering om traileren også kaldet ”kassen” og om mountainbike banen ved Hans Kurt og Tine.  

Punkt 9.      Eventuelt. Der var ikke noget under det punkt, det var nok uddebatteret. 

 Dirigenten og formanden takkede de fremmødte for god ro og orden. 

referent /Peter Lund 

læs hele referatet her 

 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/marts/referat-generalforsamling-kulturcenter-vaerestedet/


Udstilling & Forårsmarked 
på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.  

Søndag den 26. marts fra kl. 10-16 

 

 

 

 

 

 

  

  

Som frokost kan der købes tarteletter, sodavand, øl og senere kaffe og kage. 

 Udstillingen består af smukke håndindbundne bøger og håndlavede æsker i mange størrelser og 

udformninger.  

 I væveværkstedet er der vinteren igennem fremstillet mange flotte 

ting udført på forskellige væve.  

 Fra træ værkstedet udstilles drejede arbejder og andre ting af træ.  

 Naturligvis arbejdes der i værkstederne på dagen.  

 Hessel Snapselaug http://herregaarden-hessel.dk/kontakt/laug.html giver smagsprøver på øl og snaps   

 Hvolris smedenes muntre slag høres fra smedjen. 

 Til gode markedspriser sælges Aloe Vera og træarbejder. 

 Skals lokalhistoriske forening udstiller…. 

I år er der bagagerums salg på parkeringspladsen,  

man skal bare tilmelde sig på Værestedets  

Tlf: 8669 4510 -  mobil 6133 4511 eller 

Mail:   kulturcenter.laastrup@gmail.com 

 

Mød op og vær med til en hyggelig forårssøndag.    

          Venlig hilsen 

             Kreativ Husflid Låstrup og Kulturcenter Værestedet 

http://herregaarden-hessel.dk/kontakt/laug.html
http://mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com/


Bogbinding og æsker 
Efter mange år med kursus i bogbinding og æskefremstilling kunne vi ikke samle et hold til vores onsdags 

eftermiddag kursus Vi har besluttet at vi fra september 2017 vil starte et aftenhold op. 

  

Hvis det har din interesse at lave fine æsker og indbinde bøger, kom og besøg vores forårs udstilling og  

få en snak med vores dygtige instruktør Tommy Truelsen  

og se nogle af de flotte æsker og bøger men kan lave. 

Venlig hilsen 

              Kreativ Husflid, Låstrup 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Målaktie i Borup IF 2017 
Vær med til at hjælpe Borup Idrætsforening med sportslig fremgang. Borup`s mål er at præge serie 
3 og på sigt rykke længere op, samt at klubbens ungdomshold klarer sig bedst muligt i 
ungdomsturneringerne... 
 

For at opnå den ønskede fremgang skal vi sætte os nye mål, som bl.a. at:  
• Fastholde og udbygge Borup`s klubånd  
• Basere sportslig fremgang af spillere   
• Økonomien er god  
• Opbygge et stampublikum på min. 50-75 tilskuere pr. hjemmekamp  
• Fastholde og videreudvikle den direkte og underholdende spillestil  
• Vores HOLD bliver blandt rækkens bedste 
 

EN MÅLAKTIE ER DIN MULIGHED  

Når du tegner målaktier skal du ikke betale noget nu og her. Dit bidrag vil blive opkrævet når forårs- og 
efterårsturneringen er slut, hvor du vil få tilsendt et giroindbetalingskort på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet har 
scoret i turneringen. Som målaktionær får du samtidig gratis adgang til 1. holdets hjemmekampe.  
Din målaktie er samtidig dit personlige »LYKKENUMMER«.  
 

HER ER DEN CHANCE VI VIL TILBYDE DIG  

Med dit personlige lykkenummer er du med i lodtrækningen om nogle dejlige gevinster.  
For sæsonen vil der til 1. holdets hjemmekampe blive trukket lod om 2 x præmier til en værdi af á kr. 150,-  og 2 x 
ugens overraskelse. 
Desuden vil der ved forårs- og efterårssæsonens afslutning blive trukket lod om en stor gevinst - altså min. 58 
gevinstchancer på dit lykkenummer.  
Vinderne kan ses på klubbens hjemmeside og gevinsterne kan afhentes i klubhuset. Læs mere om målaktier og 
Borup på klubbens hjemmeside: www.borupif.dk  
 

Tag chancen for din egen - og for Borup IF`s skyld... 
Jeg forpligter mig hermed til at yde et beløb på kr. 5,- pr. mål som 1. eller 2. holdet scorer i sæsonen  
(dog max. 75 mål = kr. 375,-). Beløbet opkræves ved forårs- og efterårssæsonens afslutning.  
 
Alle spillere er nu i gang med at ”sælge” mål aktierne. Ta’ godt imod dem. 
Ansvarlige for salg af mål aktier i Borup IF er Kenni Elkjær tlf. 40 15 70 59 – mail: elkenni@hotmail.com 
På dette link kan du se bestyrelse medlemmernes  ansvarsområde. 

Læs hele turneringsplanen på www.borupif.dk under klubbens hold 

 
 
 
 

Stillingen 

Herrer Serie 5 - Forår 2017 (Pulje 108) 

  
Klub 

 
K V U T Score P 

 
1 

 

Borup IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

 

2 

 

Hersom/Bjerregrav IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
3 

 

Klejtrup BK 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
4 

 

Kvik/Aalestrup IF 1) 0 0 0 0 0 - 0 0 

             
5 

 

Møldrup/Tostrup IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
6 

 

Ulbjerg IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
 

Stillingen 

Herrer Serie 3 - Forår 2017 (Pulje 31) 

  
Klub 

 
K V U T Score P 

 
1 

 

Borup IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

 

2 

 

Hersom/Bjerregrav IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
3 

 

Mønsted IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
4 

 

Sdr. Rind/Vinkel IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
5 

 

Skive IK (2) 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
6 

 

Sparkær IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
7 

 

Stoholm IF 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
8 

 

Viborg Nørremarken 

 

0 0 0 0 0 - 0 0 

             
 

mailto:elkenni@hotmail.com
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/februar/hvid-roeg-over-klubhuset-i-borup-idraetsforening/
http://www.borupif.dk/
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/clubTeam.aspx?clubId=209

