
Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus den 16. august 2021 

Referat 

Formand Ole Pedersen bød velkommen til de 55 deltagere i årets generalforsamling og borgermøde. Han 

oplyste, at bestyrelsen i år har lavet Aalborg Herreret til fællesspisningen. Da forsamlingen så spørgende 

ud, tilføjede han, at det var en ret, som blev serveret i hans hjem i Viborg, når der skulle kræses for 

familien.  

Formandens mor havde lært retten som ung pige i huset hus læge Falsted-Jensen i 1966, og hun havde 

bragt den videre, da hun selv stiftede familie. Han oplyste endvidere, at der i dagens fællesspisning havde 

indsneget sig en lille fejl, idet der blev serveret salat til retten, og normalt hører der kun rødbeder og 

ketchup med. Det var et nødvendigt kompromis med bestyrelsens kvindelige medlemmer.  

Ud over rødbeder og ketchup, var ingredienserne Kartofler, æg, løg, hakket oksekød overhældt med 

løgsovs, der var bagt i ovnen.  

Han stillede desuden deltageren kaffe med hjemmelavet æblekage i udsigt efter generalforsamlingen.  

Efter den vel tillavede middag, indledtes generalforsamlingen.  

 

Generalforsamling: 

Ole Kruse blev valgt som dirigent for forsamlingen. Han var håndplukket og havde derfor ikke haft mulighed 

for at forberede sig ud i vedtægternes krav til generalforsamling, men han oplyste, at han for længe siden 

havde set indkaldelsen til dagens møde i nyhedsbrevet og på nettet. Han rådspurgte sig i forsamlingen, om 

nogen havde indvendinger mod, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og det var der ikke nogen, 

der var imod, så generalforsamlingen blev erklæret for beslutningsdygtig.  

 Ole Kruse udbad sig stemmetællere og referent. Allan Urban og Thomas Ambrosius blev stemmetællere, 

mens Morten Nielsen blev referent.  

Han gav derefter ordet videre til Ole Pedersen til formandens beretning 

Punkt 1: Formandens beretning 

Ole Pedersen oplyste i sin beretning, at de sidste 1½ år havde været en speciel oplevelse for 

forsamlingshuset såvel som for den øvrige del af Danmark. Fra sidste generalforsamling i januar måned 

2020 til nedlukningen af samfundet den 11. marts 2020, nåde der at være 10 lotterispil om fredagen, og 

forsamlingshuset har haft 8 ordinære udlejninger frem til den 31. december 2020. Det har derfor været et 

stille år i forsamlingshuset.  

Af egne arrangementer var der generalforsamling den 27. januar og dilettant den 7. marts. 

Forsamlingshuset var yderst heldige med, at de nåede at afvikle dilettant. Dels var det vigtigt for 

økonomien og dels nåede dilettanterne at få deres stykke fremvist, inden nedlukningen. Stykket hed ”Hvor 

meget svig er der mon i svigerfar”.  

Medlemsantallet er i perioden faldet fra 138 til 123 betalende medlemmer. Formanden opfordrede 

deltagerne i aftenens møde om at gå hjem og få naboer, bekendte og familie til at melde sig ind i 

forsamlingshuset.  



Af projekter i årets løb er varmtvandsbeholderen i køkkenet udskiftet fra den gamle 60 liters beholder til en 

ny 110 liters beholder. Dermed er der skruet lidt ned for varmen, så man ikke længere risikerer at blive 

skoldet af det glohede vand i hanerne.  

Desuden er der indkøbt en ny industri-opvaskemaskine. Til det var medlemmerne særdeles rundhåndede 

ved en lille facebookindsamling. 13.000, - kroner kom der i kassen til det nye apparat, så det var bestyrelsen 

meget benovede over.  

AF-tilskud i årets løb har Låstrup Forsamlingshus fået 5.000, - fra Sparekassefonden til den nye vandvarmer, 

så tak til fondsbestyrelsen.  

Låstrup Forsamlingshus har desuden fået kr. 10.000, - fra Borup Idrætsforening i kompensation for den 

manglende udlejning om fredagen, hvor idrætsforeningen normalt lægger beslag på forsamlingshuset til 

det ugentlige lotterispil. En stor tak til Borup IF for opbakningen.  

Bestyrelsen har også forsøgt at søge penge fra en pulje ved Viborg Kommune til udskiftning af fordøren og 

bagdøren, men med henvisning til, at det var en del af klimaskærmen, så var der afslag til det.  

Desuden er der investeret i nye vinglas, mikrobølgeovn og andet tingel-tangel til køkkenet.  

Formanden takkede medlemmerne og de frivillige for velvillig hjælp til arbejdet med at vedligeholde 

forsamlingshuset og for medlemskab og økonomisk støtte året igennem. Det er med til at gøre 

forsamlingshuset pænt og præsentabelt.  

Han takkede desuden bestyrelsen for godt samarbejdet i de forløbne 8 år, hvor han har siddet i bestyrelsen. 

Han har valgt at trække sig fra embedet for at kunne bygge sig et nyt sommerhus til sin familie.  

Der var applaus til formandens beretning, der på den måde blev godkendt.  

Punkt 2: Regnskab 

Kasserer Lone Mogensen fik ordet. Hun oplyste, at det havde været et nemt år at være kasserer i 

forsamlingshuset. De manglende udlejninger på grund af corona og forsamlingsforbud har givet ufrivilligt 

mindre arbejde til kassereren.  

Forsamlingshuset har forsøgt at søge penge hjem fra diverse hjælpepakker, men da forsamlingshuset er 

formuende og giver overskud, var det ikke muligt at få hjælp af den kanal, trods manglende indtjening og 

udlejning. Indtægten for ordinær udlejning er således mere end halveret i forhold til normale år, hvilket 

lotterispil-udlejningen også er.  

Lone gennemgik årets resultater og nøgletal. Herunder en vel afviklet dilettantforestilling, der havde givet 

knapt 14.000, - kroner i overskud til husets drift. Hun oplyste endvidere, at der efterhånden er store årlige 

faste udgifter til de lovpligtige eftersyn af hjertestarter, varmepumpe og brandeftersyn. Det er blevet en 

betydelig post i regnskabet.  

En betydelig post er også renter og gebyrer, som kan mærkes i regnskabet. Til gengæld er der ikke længere 

afdrag og kreditforeningsrenter i regnskabet, for forsamlingshuset har sidste år betalt det 20 år gamle lån 

ud, så forsamlingshuset nu er gældfrit.  

Alt i alt havde forsamlingshuset et overskud i 2020 på 24.763, - kroner, hvilket bestyrelsen er meget stolte 

af.  

Ejendomsvurderingen er 480.000, - kroner. Foreningen har likvide beholdninger for 56.000, - kroner.  



Regnskabet er revideret og fundet i overordentlig overensstemmelse med bog og bilag oplyste revisorer Jan 

Rigtrup og Morten Nielsen.  

Regnskabet blev godkendt med applaus.  

Punkt 3 og 4: Valg til bestyrelsen. 

Rasmus Nielsen og Ole Pedersen er på valg, mens Britta Vad, Inger Nielsen og Lone Mogensen blev valgt 

sidste år. Rasmus Nielsen og Ole Pedersen oplyste begge, at de ikke er villige til genvalg. De har begge 

siddet i bestyrelsen i 8 år og giver opgaven videre til nye kræfter.  

Bestyrelsen forslog Henning Laustsen og Lars Larsen til bestyrelsen. De var begge spurgt og havde erklæret 

sig villige til at stille op til bestyrelsen.  

Ingen modkandidater meldte sig, så de blev begge valgt med applaus.  

Punkt 5: Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Anne Grethe Frederiksen og Charlotte Kuhr Jensen var suppleanter i den forgangne periode.  

Anne Grethe var til stede. Hun erklærede sig villig til at fortsætte. Allan Urban blev foreslået til posten. 

Begge blev valgt med applaus.  

Punkt 6: Valg af revisorer. 

Morten Nielsen og Jan Rigtrup har været revisorer. De var begge til stede og erklærede sig villige til genvalg. 

Begge valgt med applaus.  

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300,- for en husstand og 150,- for enkeltpersoner. Ingen 

ønskede det ændret, så vedtaget uændret kontingent.  

Punkt 8: Eventuelt.  

Lone Mogensen tog ordet og oplyste, at hun sammen med Britta Vad og Inger Nielsen gerne vil takke 

Rasmus Nielsen og Ole Pedersen for 8 gode år i forsamlingshusets bestyrelse. De har begge ydet en 

særdeles stor indsats som formand og som den praktiske i diverse projekter. Det være sig etablering af en 

gårdhave, ny kloak til regnvand, nyt tag på hele huset, opsætning af varmepumper, ny 

varmtvandsbeholder, ny isolering på loftet i huset og til diverse arbejdsdage.  

De fik begge overrakt en ølgave som tak for samarbejdet.  

 

Referent     Dirigent 

Morten Nielsen   Ole Kruse 

 

 

 

 



Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus 

Morten Nielsen tog ordet på vegne af Låstrup Lokalråd. Han præsenterede den nuværende 

sammensætning af Låstrup Lokalråd.  

1 Låstrup Forsamlingshus (Ole Pedersen) 

2 Kulturcenter Værestedet (Leif Nielsen) 

3 Borup Idrætsforening (Thomas Ambrosius) 

4 Enghaven (Per Damgaard) 

5 Menighedsrådet (Ole Kruse) 

6 Fjordklyngen 1 (Eva Nielsen) 

7 Fjordklyngen 2 (Flemming Lund) 

8 Valgt medlem 1 (René Storgaard Madsen) 

9 Valgt medlem 2 (Morten Nielsen) 

10 Vibland (Jeanette Damgaard) 

De enkelte foreninger fik herefter ordet.  

 

Kulturcenter Værestedet v. Susanne Nielsen og Eva Nielsen 

Hun oplyste, at Kulturcenter Værestedet er foreningen, der driver aktiviteter i den gamle skole i Låstrup. 

Det er hele kommunens hus, og alle kan frit og gratis låne lokaler til folkeoplysende formål. Derfor står 

Viborg Kommune også for bygningen og for vitale dele af driften, mens bestyrelsen står for aktiviteter, 

indvendigt vedligehold og udvendig beplantning.  

Det har som andre steder været stille på Værestedet på grund af forsamlingsforbud, men ellers er der nu 

ved at komme gang i aktiviteterne igen. Hun opfordrede borgerne til at orientere sig på Kulturcenter 

Værestedets hjemmeside, hvor de forskellige brugergrupper og aktiviteter snart er opdateret.  

Kort kan nævnes, at Værestedet har det gamle skolekøkken, gymnastiksal, klasseværelser til rådighed. 

Dertil lokaler til sløjd, bogpresning, nørdleklub, billardspil og cykelklub. Alt kan gratis lånes mod køb af kaffe 

og drikkevarer på stedet.  

Hvis man gerne vil sikre siget lokale eller f.eks. køkkenet til et arrangement, så er det muligt at booke det 

via stedets daglige leder Tilde Munkholm.  

Susanne slog også et slag for livestreaming af foredrag fra Aarhus Universitet, der kører 6 gange her i 

efteråret. Det er også gratis med mulighed for at købe kaffe.  

Værestedet er åbent i tidsrummet fra kl. 0900-2200 mandag til torsdag og fra 0900-1200 0m fredagen. 

Åbning uden for dette tidsrum skal aftales med daglig leder.  

Selv om det er gratis at låne Værestedet, opfordres brugerne til at købe sig et støttemedlemsskab, for der 

er udgifter til drift af stedet. Det koster 200,- pr. person at blive støttemedlem om året. Oplysninger kan 

findes på hjemmesiden.  

Der er fællesspisning og generalforsamling den 25. august. Husk tilmelding.  

 



Susanne gav derefter ordet videre til Eva Nielsen, der på vegne af VOFU-udvalget orienterede om projekt 

fornyelse af Værestedet til Fjordklyngens fælles mødested.  

Hun oplyste, at VOFU-udvalget har været igennem en længere proces, der startede i 2017, hvorefter 

projektet blev tildelt 500.000 kroner.  

Disse penge er foreløbig anvendt til at sætte et projekt i søen, der skal gøre Kulturcenter Værestedet til et 

endnu bedre sted at holde kulturarrangementer, at kommer ud i naturen og til alle andre arrangementer 

tilpasset brugergrupperne.  

I øjeblikket søges diverse fonde med Realdania i spidsen om en samlet budgetramme på 9.000.000 kroner 

til ombygning og forbedring af Værestedet, så det bliver et up to date sted at mødes i Fjordklyngen.  

Der gives en mere uddybende forklaring til dette ved generalforsamlingen den 25. august, så borgerne 

opfordres til at komme der og høre mere om projektet.  

 

Borup Idrætsforening v. Poul Johannessen.  

Poul oplyste, at Borup Idrætsforening ligesom byens øvrige foreninger havde forsinket generalforsamling, 

der blev afholdt i juni måned. Her blev Morten Nielsen, Anna-Katrine Mikkelsen og Lars Justesen afløst i 

bestyrelsen af Kathrine Bach Møller, Christopher Justesen og af Søren Christian Mikkelsen. Der er derfor 

nye folk på flere poster i idrætsforeningen i øjeblikket.  

2020 havde været et specielt år for Borup Idrætsforening, der primært har fodbold på programmet. 

Forårssæsonen blev kun til træningskampe uden op og nedrykning. I efteråret gik det herrerne i serie 3, 

serie 5 og serie 6 godt. De blev alle på deres pladser, mens kvinderne i SUB09’s jyllandsserierække måtte en 

tur ned i serie 1. Det blev heldigvis vendt her i foråret, så de nu spiller i jyllandsserien igen. DBU har sløjfet 

serie 6 rækkerne, så serie 5 nu er bunden i herrerækkerne.  

På træner siden har Kristian Kjær afløst Niels Klausen på herresiden, mens Chris Moumaife har afløst Søren 

Offersen på damesiden.  

Bestyrelsen har forsøgt at få topkappet træerne omkring opvisningbanen, men det er ikke lykkedes at få en 

entreprenør til at sætte arbejdet i værk. Græsset på banen kunne ellers godt trænge til mere lys, så 

bestyrelsen håber på, at det til vinter lykkes at få træerne beskåret.  

Lotterispil nåede at køre i 2 måneder inden nedlukning i 2020. Bestyrelsen håber at kunne starte op igen 

den 3. september 2021, så vores spillelystne medlemmer kan få deres lyst styret.  

Byfester, julestævne og afslutningsfester har været aflyst siden corona-nedlukning. Det er forhåbentlig slut 

nu. Der er afslutningsfest den 13. november 2021.  

Bestyrelsen har benyttet den stille periode til renovering af klubhus og faciliteter. Næsten hele klubhuset 

har fået nyt tag. Der er indkøbt nyt inventar i form af borde og stole til hele klubhuset og nye bord-

bænkesæt til terrassen uden for klubben. Der er malet omklædningsrum, hvor Kathrine Bach Møller har 

malet logoer og citater på væggene, så de fremgår mere indbydende for vores spillere. Hancock har 

sponseret 2 køleskabe til kantinen, da de gamle larmede så meget, at det ikke var til at være inde i lokalet.  

Desuden har klubben afsluttet fornyelse af legepladsen, der har fået en helt stor overhaling. Dels kom der 

for 3 år siden kunstgræs på den belyste multibane og siden da er hele den øvrige del af legepladsen skiftet 



ud med nye elementer og gyngestativer. Nu mangles blot udskiftning af dugen på hoppepuden, og det 

udføres næste år på arbejdsdagen. Det bliver den 3. dug på hoppepuden siden 2005, hvor den blev 

etableret. Foreningen har beregnet, at hoppepuden koster mellem 6 og 7.000 kroner om året i tilsyn og 

vedligeholdelse, men den er også et stort aktiv på vores legeplads.  

Til legepladsen har foreningen søgt og fået tilskud fra Viborg Kommune på 150.000 kroner, 87.500 fra 

Børne og Ungdomsfonden for Låstrup og Nr.Rind, 10.000 kroner fra spar Nord Fonden, 10.000 kroner fra 

fonden for Sparekassen i Skals. Endelig havde DGI også givet 63.000 kroner til en madpakkehytte, men 

Viborg Kommune spændte ben for det projekt. De mente, at 12 huller boret ned i underlaget kunne risikere 

at ødelægge arkæologiske spor, da det var tæt på den gravhøj, der ligger på Borup Stadion.  

I den forgangne sæson har Borup IF også prøvet kræfter med E-sport i form af DBU’s turnering i Fifa 

Fodbold. Borup IF har haft et hold med i turneringen, men det blev også ødelagt af corona-nedlukning. 

Udstyret er på plads, så foreningen håber, at nogle af områdets unge får interesse for at deltage i E-sport. I 

så fald er klubben klar til at støtte op om det.  

I 2026 har Borup IF 90-års jubilæum. Den 15. maj flader det år i Kristi Himmelfart ferien, så klubben 

begynder at forberede et jubilæumsarrangement og begynder at lægge penge til side til fejring af jubilæet.  

En arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at lave aktiviteter for klubbens ældre 

medlemmer, så der også kan være aktiviteter for dem, der ikke længere kan spille fodbold. Det være sig 

petanque, diskgolf eller fodboldfitness. Andre ideer er velkomne.  

Poul oplyste også, at Borup If har søgt de hjælpepakker, som regeringen gennem DGI har stillet til rådighed. 

Først fik foreningen 157.000 kroner. Dernæst 35.000 og i øjeblikket søges endnu en pulje, der udløber her 

ved genåbning af samfundet.  

Ole Pedersen tog ordet og takkede på vegne af Låstrup Forsamlingshus for de 10.000 kroner, som Borup IF 

har kompenseret forsamlingshuset med på grund af den manglende leje af forsamlingshuset til fredagenes 

lotterispil.  

Ole Pedersen fortsatte med at rose idrætsforeningen for den flotte legeplads, der er kommet ud af 

idrætsforeningens arbejde med at forny legepladsen. Det er virkelig et aktiv for hele Låstrup, at legepladsen 

er blevet så flot, som den er.  

 

Enghaven v. Per Damgaard 

Per oplyste på vegne af brugerne i Enghaven over for kirken, at hytten har været lukket ned i en periode, 

men der holdes nu igen uformel møde hver lørdag kl. 1100 for alle og kvinderne er startet på deres 

tirsdagsmøder den første tirsdag i hver måned igen. Alle opfordres til at støtte op om aktiviteterne, der er 

god opbakning.  

Han oplyste endvidere, at han lader sig afløse af Bent Krog Christensen, så Bent fremover deltager i 

Lokalrådets møder på vegne af Enghaven.  

 

 

 



Menighedsrådet 

Ole Kruse oplyste på vegne af menighedsrådet, at der i det forgangne år har været valg til menighedsrådet. 

Det har vist sig svært at besætte de 4 pladser i menighedsrådet, der var øremærket til medlemmerne fra 

Låstrup. Derfor søges der om, at øremærkningen ophæves, så medlemmerne fra Ulbjerg kan sætte sig på 

yderligere pladser i rådet.  

Vores præst Hannah Kornum Mogensen holder igen gudstjenester for åbne døre i sognets kirker. Der er 

ledige pladser, så alle opfordres til at deltage i gudstjenesterne og bidrage til sammenholdet.  

Vores kirkeværge er Solveig Forum, så eventuelle henvendelser om kirke og kirkegård rettes til hende. 

Kontaktoplysninger fremgår af skilt på kirkegården.  

 

Fjordklyngen v. Eva Nielsen. 

Eva oplyste, at hun sidder i Fjordklyngens bestyrelse sammen med Flemming Lund. Flemming har oplyst, at 

han gerne vil lade sig afløse, så inden Fjordklyngens generalforsamling i september, skal Låstrup-borgerne 

finde en person, der sammen med Eva kan varetage Låstrups interesser i bestyrelsen her. Interesserede 

bedes henvende sig til Eva.  

Hun oplyste endvidere, at Fjordklyngen er samarbejdsorgan mellem Skals, Skringstrup, Ulbjerg, Sundstrup, 

Nr.Rind og Låstrup. Foreningen arbejder for fremme af debat, erhverv, turisme og bosætning i hele 

Fjordklyngens område. Dels ved aktiviteter og arrangementer, men også på de indre linjer.  

Fjordklyngen står bag muslingefestival, som i år er flyttet fra maj måned til den 4. september på havnen i 

Sundstrup. Det plejer at være et fantastisk arrangement, som alle opfordres til at støtte op omring. I år har 

Låstrup lovet at grille pølser ved siden af de opgaver, som vi i de forgangne år har varetaget. Det er 

opstilling og nedtagning af telt, salg af øl fra baren, sætte på bordet mv. Der anmodes senere om hjælper til 

disse jobs.  

 Fjordklyngen står desuden bag udgivelse af Fjordklyngen, som er et magasin med historier fra 

Fjordklyngens område. Det udgives 4 gange årligt. Idéer til historier i bladet efterlyses. Enten hvis man selv 

vil skrive, eller hvis man kommer med idéen til redaktionen. Fra Låstrup sidder Eva Nielsen, Sara Ambrosius 

og Jakob Thorup Kjærsgaard i redaktionen.  

Endelig arrangeres der ”Kend Din Fjordklynge” den sidste søndag i hver måned. Det er en lille vandretur på 

ca. 5 kilometer med udgangspunkt i de 6 byer på skift. Næste gang er den 29. august med start fra 

Værestedet. Morten Nielsen er guide på turen.  

Poul Johannessen spurgte til Fjordklyngens holdning til, at der pludselig ikke skal være et plejehjem i 

Fjordklyngens område. Han har hørt borgere ærgre sig over, at de ikke længere har den mulighed i 

nærheden af deres hjem og venner. Mest fordi vennerne, som måske ikke selv er så mobile længere, får 

svært ved at besøge deres pårørende på plejehjem i Viborg, Møldrup eller Vammen. Eva oplyste, at 

fjordklyngerådet ikke arbejder politisk, men gerne medvirker til, at holdninger kommer frem.  

Morten Nielsen oplyste, at Fjordklyngen drøfter, om der kan holdes et vælgermøde i Fjordklyngen, hvor 

lokale politikere kan få lejlighed til at fortælle deres holdninger til lokale emner, som f.eks. Plejehjem, 

renseanlæg, vindmøller, Hjarbæk Fjord, skolestruktur, børnehaver mv.  



Ole Kruse oplyste, at han selv har foreslået i Venstre, at borgmesteren kommer mere på banen med 

holdninger i vores lokale område. Om det bliver til et vælgermøde, en generalforsamling eller andet vides 

ikke endnu, men det er i tankerne.  

 

Vibland v. Jeanette Damgaard. 

Jeanette oplyste, at hun har valgt at trække sig fra Vibland, så en ny borger fra Låstrup kan deltage i 

møderne. Vibland er Viborg Kommunes fælles samarbejde mellem landsbyerne, hvor erfaringer med 

projekter og arrangementer deles.  

Der gives desuden gode idéer til fonde, der kan søges til forskellige formål, så det er fint at have en 

repræsentant med til møderne.  

Poul Johannessen oplyste, at han gerne afløser Jeanette til Vibland møder.  

 

Låstrup Lokalråd v. Morten Nielsen 

Morten oplyste, at corona har lagt en dæmper på lokalrådets arbejde eller i hvert fald lagt en dæmper på 

det udadvendte arbejde. Helt stille har det dog ikke været, for Lokalrådet har sammen med Viborg 

Kommune arbejdet videre med den lokale udviklingsplan for Låstrup, som var sat i søen inden corona 

lukkede landet. 

Den Lokale Udviklingsplan blev endelig vedtaget af Viborg Byråd i foråret 2021. Den indeholder dels nogle 

punkter, som Viborg Kommune vil arbejde videre med, og den indeholder punkter, som borgerne i Låstrup 

kan arbejde videre med. Disse lokale punkter er klar til, at der nedsættes arbejdsgrupper til at føre dem ud i 

livet.  

Punkter som Viborg Kommune arbejder for: 

• Forslag om genåbning af Vestergaard Bæk og indstilling af dette til Det Grønne Danmarkskort.  

• Ændring af restriktioner på de byggegrunde, der ligger på Låstrupbakken. 

• Etablering af et nyt boligområde i Lilly og Stoffers Have.  

Punkter som vi selv skal arbejde videre med til dels i samarbejde med Viborg Kommune: 

• Stisystem rundt om Låstrup inkl. En natursti nord om Låstrup 

• Træallé langs Låstrupvej fra Kirken til Engvejle Mejeri. 

• Hundeskov ved Borup Stadion 

• Fælles lokal pedelservice 

Morten oplyste, at Lokalrådet desuden står bag udgivelse af et lokalt nyhedsbrev, der sendes rundt på mail, 

når der er materiale nok til det. Det har været sløjt i Corona perioden, men opslag om arrangementer og 

derefter aflysning af samme har holdt gryden i kog. Der har dog ikke været nok materiale til ugentlige 

nyhedsbreve hele tiden.  

Inden corona, var en gruppe borgere på fototur rundt i Låstrup for at tage fotos til Viborg Kommunes 

hjemmeside. Det var dengang vi endnu havde Fjordklyngebussen. Jakob Thorup Kjærsgaard og en fotograf 

fra Viborg tog fine billeder fra Borup Hede, Børnehaven Fredly, Kulturcenter Værestedet, Borup 



Idrætsforening, byggegrundene, Vejlebakken og flere andre steder. Tak til deltagerne i turen for god 

opbakning.  

Låstrup Lokalråd forsøgte sig også med at arrangere vandreturen i Låstrups nærmeste opland. Tanken var 

at præsentere gode vandreture inden for kort afstand, som vores borger kunne opsøge, når der var gæster 

på besøg eller familien hjemme. Desuden var det tanken, at tilflytter kunne præsenteres for vores flotte 

natur og gode historier. Desværre lykkedes det ikke at lokke tilflytterne med på turene. I alt blev arrangeret 

5 ture, der gik til Borup Hede, Vejlebakken, Virksund, Lynderup og Hjarbæk. 

Sankthansaften 2021 var arrangeret af lokalrådet. Hannah Kortnum Mogensen var båltaler. Kantinen i 

Borup IF solgte drikkevarer og forældrene til en fodboldtur for børn solgte kaffe og kage. Det blev en 

hyggelig Sankthansaften med over 100 deltagere, så fodboldturen og kantinen fik også lidt penge i kassen 

ved siden af det hyggelige arrangement, hvor der for en gangs skyld var fantastisk vejr.  

Affaldsindsamlingen 2020 og 2021 var lavet decentral. Det var 15. gang, at vi i Låstrup holdt 

affaldsindsamling, men denne gang uden fælles møde og rundstykker først. Det blev igen en stor succes. 

Dels blev ruterne revet væk og dels blev der begge år samlet hen hel trailer fuld af affald. Dejligt, at så 

mange kærer sig om vores bys og naturs udseende.  

Lokalrådet kom med 2 indspark til indsamling af idéer til Det Grønne Danmarkskort. Dels et forslag om at 

gøre Hjarbæk Fjord til en nationalpark og dermed fjerne dæmningen mellem Sundstrup og Virksund. Dels et 

forlag om at skabe mere sammenhængende natur nord for Låstrup med genåbning af Vestergaard Bæk 

med sammenhængende beplantning fra skoven nord for forsamlingshuset op til Borup Stadion.  

Leif Nielsen og Morten Nielsen sidder som repræsentanter fra Låstrup i en arbejdsgruppe, der forsøger at 

forbedre Den Gamle Kirkesti fra Låstrup til Skringstrup. Der er allerede 300.000 kroner i kassen, som snart 

bruges på at lave stien fra Engedalvej til Simested Å farbar for handicappede. Det færdige projekt bliver af 

en noget anden kaliber, end det vi selv lavede i perioden fra 2005 til 2008. Dengang havde vi 50.000 kroner 

til rådighed til spang, stolper, folder mv., så det bliver et noget anderledes projekt nu, hvis det lykkes at 

skaffe penge til det.  

Morten berettede desuden fra et fælles møde sidste mandag mellem Låstrup Forsamlingshus, Kulturcenter 

Værestedet og Låstrup Lokalråd. Tema for mødet var samarbejdet mellem de 2 ”huse”. Anledningen var at 

Viborg Kommune kræver, at borgerne i Låstrup skal være enige om det, hvis Viborg Kommune skal skyde 

penge i renovering af Kulturcenter Værestedet. Ikke for at spare penge, men for at undgå, at der 

efterfølgende bliver uenighed og jalousi over udlejning og aftaler. Etablering af Skals Multihus, der tog 

nogle udlejninger fra Skals Forsamlingshus og etablering af Kultur og Fritidscenteret i Ulbjerg, der har taget 

nogle udlejninger fra Ulbjerg Forsamlingshus kan være kommunens skræk, hvis der postes penge i 

Værestedet, og at det dermed bliver indbydende til lokale arrangementer.  

Der er allerede en samarbejdsaftale mellem Låstrup Forsamlingshus og Kulturcenter Værestedet, men den 

har ikke haft den ønskede effekt. Potentielle lejere har ønsket at lave deres arrangement på Værestedet på 

grund af flere lokaler, hvor børn bedre kan lege i særskilte lokaler, mens deltagere i arrangementet får ro til 

deres forehavende. Det kan bedre etableres på Værestedet, end i forsamlingshuset. Samarbejdsaftalen har 

gjort, at Værestedet har sagt nej og har henvist til forsamlingshuset. Desværre har det betydet, at 

arrangementerne så er flyttet til andre steder, der ligner Værestedet i stedet for at flytte til 

forsamlingshuset.  

På mødet var der bred enighed om, at vi til Låstrups bedste skal lave et godt samarbejde, så så mange af 

vores lokale borgere kan holde deres arrangementer i Låstrup. Uden at skele til, om det er i 



forsamlingshuset eller om det er i Værestedet. Borgerne skal vælge lokaler ud fra deres egne ønsker om 

lokaler ikke ud fra en samarbejdsaftale.  

Hvordan det så gøres retfærdigt for begge huse, arbejder Låstrup Lokalråd videre med, men visionen er, at 

man som lejer vælger med hjertet, når man skal vælge et sted at holde et arrangement, og helst at m an 

bliver her i byen, når man skal holde et arrangement.  

Leif Nielsen har undersøgt, om det er muligt at lave en fælles bookingportal til lokalerne i det 2 huse. Det 

kunne være en god start, hvis man selv kunne se, hvilke lokaler der var ledige hvornår, og at man så selv 

kunne booke uden at vente på åbningstid det ene eller andet sted. F.eks. Kunne forsamlingshuset være 

”Festlokalet”, mens lokalerne på Værestedet kunne være ”Foredragssalen”, ”Aktivitetssalen”, 

”Fælleskøkkenet”, ”shelter og bålhytte” mv.  

Lokalrådet arbejder videre med at finde en fælles løsning. Om det så bliver en fælles bestyrelse, fælles 

økonomi eller en opdateret aftale finder vi ud af senere, men under alle omstændigheder bliver der brug 

for lige så mange frivillige, som nu, for vedligeholdelse af lokalerne skal fortsætte på lokale hænder.  

Svend Mogensen satte ord på nogle af de bekymringer, der rør sig blandt borgerne i Låstrup. Låstrup 

Forsamlingshus er lige opdateret med ny klimaskærm, nyt inventar, varmeanlæg, har god økonomi og 

penge på bogen. Hvad sker der, hvis de 2 huse lægges sammen, ryger alle pengene så ned på Værestedet i 

projektet til 9 millioner kroner.  

Morten oplyste, at det ikke er planen at tage penge fra forsamlingshuset til Værestedet, men endnu er det 

for tidligt at sige noget om økonomi mv. Morten oplyste, at han tror, at situationen vil være en helt anden 

end i dag, når det fornyede Værested står færdig. Til den tid vil der være et noget andet aktivitetsniveau på 

Værestedet, hvis det ellers bliver som ønsket.  

Maja Højer Nielsen udtrykte, at det er dejligt, at der fokuseres på muligheder i stedet for på 

begrænsninger. Det må være vejen frem, så imødeser samarbejdet og de nye tiltag med glæde.  

Slut på borgermødet. Morten takkede for god ro og orden og tak til de deltagende foreninger.  

 

Morten Nielsen 

Referent.  


