BEMÆRK: INGEN SPIL fredag den 1. januar
GODT NYTÅR og på gensyn fredag den 8. januar.

Kulturcenter Værestedet er lukket til og med søndag den 3. januar.
Alle brugere ønskes et godt nytår

Borgermøde og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus
Indkaldelse til Låstrup forsamlingshus generalforsamling mandag den 25. januar 2016 kl. 18.30
Aftenen starter med fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen.
Menu: Karbonader med grønærter og kartofler + Kaffe
Dagsorden:
1. Formandens beretning 2. Regnskab 3. Valg til bestyrelsen
4. Følgende er på valg: Anna Grethe Frederiksen, Lone Mogensen, Karina Lyngsøe Lund
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af revisorer: Morten Nielsen og Jan Rigtrup
7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt 9. Borgermøde
Evt. forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen
Borgermøde:
Efter generalforsamlingen bliver der afholdt borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger vil
komme med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup.
Pris for hele arrangementet er 50 kr. – Drikkevarer kan købes
Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest søndag den 18. januar.
Tilmelding til: Karina Lyngsøe Lund på 86694259/30224259 Mail: lynge15@hotmail.com
Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset.

Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk , Borup facebook

Sæt

X i kalenderen lørdag den 5. marts

Igen i 2016 er der dilettant i Låstrup forsamlingshus.
Igen i 2016 er Lena instruktør m.m.
Igen i 2016 opføres stykket eftermiddag og aften
Igen i 2016 afsluttes opførelsen om aftenen med lidt godt til ganen og musik og dans til Lars Nordens orkester

Skals Hallen 2. juledag.
Der blev spillet fodbold i familierækkerne og
familie-børnerække
Følgende hold deltog:

Børnerækken:

Familierækken:

Pulje 1:

Pulje 2:

Pulje 3:

Fam. Sørensen
Familien Danmark
Team Vester Sørensen

Fam. Jensen
fam. Elkjær
Team Lyngsø

Team Skovgaard
FC Plougmann
Nissebanden

Julestævnet 2. juledag 2015

Pulje 4:
Peter’s Tropper
Team Thorsager
Team Braad
Svenningsen Klanen
Hold 1 stiller op under uret
Familien Sørensen

Sædvanen tro inviterede Borup IF til familie-fodboldstævne 2. juledag. Stævnet startede kl. 9.00 og sluttede
som planlagt kl. 13.45. Som sædvanligt var mange tilskuere mødt frem for at heppe på, især deres egen familie.
Selvom der blev spillet for sjov, var der dog mange flotte præmier på spil - for mere end 7000kr– så helt
ligegyldigt var det da ikke, om man blev nr. 1 eller 2.
I børnerækken deltog 9 hold inddelt i 3 puljer, som efter 2 kampe blev inddelt i 3 nye puljer A, B og C.
Der var flotte præmier til nr.1 og 2 i A rækken, samt nr. 1 B og C række
A række nr. 1 = Team Skovgaard
A række nr. 2 = Fam. Jensen
B række nr. 1 = Nissebanden
C række nr. 1 = FC Plougmann
Familie rækken havde 6 deltagende hold, som spillede alle mod alle.

Nr. 1 blev Team Thorsager

Nr. 2 blev Familien Sørensen

Borup IF siger tak til deltagerne for et vellykket stævne.
Du kan se flere fotos fra stævnet på www.borupif.dk under galleri

