
 

 

Computer – værksted  
På Kulturcenter Værestedet 

 Har du lyst til at blive opdateret på computeren. 

 Vi har tænkt på let øvede/øvede. 

 Undervisning efter kursisternes ønsker. 

Der er enkelte ledige pladser på holdet. 

Torsdage 9.00 – 11.00  

Start torsdag den 9. Februar. 

Underviser: Jørgen Pedersen 

Tilmelding til Kulturcenter Værestedet tlf. 8669 4510/6133 4511 

Vi håber at kunne starte et begynderhold og evt. slægtsforskning til efteråret. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Borgermødet og generalforsamlingen  

i Låstrup forsamlingshus mandag den 30. januar 2017  
Aftenen startede med fællesspisning, som var tilberedt af bestyrelsen 
Menuen: Frikadeller med stuvet hvidkål og tilbehør samt kaffe og Annas flotte og velsmagende flødeskumslagkage. 
- 
Låstrup forsamlingshus generalforsamling: 
Se dagsorden her 
du kan se referat på www.borupif.dk eller på dette link. 
Borgermøde: 
Lokalrådet og Låstrups forskellige foreninger kom med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup. 
Du kan se referat på www.borupif.dk eller på dette link 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktør: Lena Nielsen 

Til at opføre stykket optræder igen i 2017 

mange af de dygtige aktører fra de seneste år: 

Bl.a. 

Kasper Vad,  

Eva Nielsen, 

Søren Møller 

Sara Ambrosius 

Niels Kr. Svendsen 

Hanne Andersen 

Mikkel Vad 

m.fl. 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/borgermoede-i-laastrup-2017/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/borgermoede-i-laastrup-forsamlingshus/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/januar/borgermoede-i-laastrup-forsamlingshus/
http://www.borupif.dk/


 

Træningsstart i Borup IF i lørdag den 4. februar 
Lørdag den kl. 13.00  

gik starten på fodbold-
sæsonen i Borup IF.  

21 var omklædt da 
trænerteamet tog over.. 

Læs mere på 
www.borupif.dk  

eller her 
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Generalforsamling i Borup IF mandag den 6. februar 

 
Mandag den 6. februar 

afholdt Borup IF den årlige 

generalforsamling i 

klubhuset. 

 

Efter at deltagerne havde 

indtaget Karins lækkerier 

kunne  

formand Lars Justesen 

byde velkommen og kunne i 

sin velkomst oplyse at det 

blev den sidste beretning 

som formand efter 10 gode 

år i bestyrelsen – deraf de 

seneste 6 år som formand.  

 

Til ordstyrer valgtes 

Henriette Mikkelsen 

 

Formand Lars Justesen 

sagde i sin beretning, at 

Borup IF både sportsligt og 

økonomisk har haft et godt 

år. Alle hold i herrerækkerne havde klaret sig godt. 1. holdet rykkede op i serie 3 , 2. holdet blev nr. 2 og 3die 

holdet i serie 6 sluttede ligeledes på 2 pladsen. Dameholdet i kvindeserie vest bevarede sin placering 

 

Valg til bestyrelsen: Lars Justesen ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Joakim Hvid. Øvrige 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Du kan se hele referatet fra tirsdag på www.borupif.dk 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/februar/standerhejsning-i-borup-idraetsforening/
http://www.borupif.dk/

