!!HUSK tilmelding til – senest 1. marts
Dilettant i Låstrup forsamlingshus
lørdag den 5. marts
Stykket der opføres hedder
”Fru Jensen går igen”
Instruktør: Lena Nielsen
Opføres eftermiddag kl. 14.00
med efterfølgende kaffe, kage til voksne
Samt pølsehorn og sodavand til børnene

Opføres aften kl. 19.00
Efterfølgende serveres boller med pålæg
Aftenen afsluttes med musik og dans ved Lars Norden

Entre:
75 kr. for voksne
30 kr. for børn under 14 år

Entre:
180 kr. i alt.
Drikkevarer skal købes

Tilmelding til aftenens forestilling senest 1. marts til
Lone tlf. 8669 4673/ 2281 0595 eller mail: lone.svend45@gmail.com
Anne Grethe tlf. 9864 1234 / 40256455 eller mail: agfrederiksen@gmail.com
Du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her

BEMÆRK: Kulturcenter Værestedet er åbent mandag-tirsdag-onsdag forud for påsken.

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.
har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Formanden kunne i sin beretning se tilbage på et år, hvor der ikke havde været de store udsving i udpumpning af
vand, som de seneste år har været stabilt omkring 65.000.000 liter.
Vandværket har også kørt særdeles tilfredsstillende i 2015, hvor der har stort set ikke været udgifter til
vedligeholdelse og reparationer. Der er jo en del service som skal udføres ind imellem og der sker da også slidtage.
Vi har noget rigtig godt vand, alle parametre i forbindelse med vandprøver er overholdt. Vores vand er det man
kalder blødt, det betyder at der er meget lidt kalk i vandet. Et godt år med et overskud på 85.000 kr.
Alle valgt til bestyrelse var genvalg.
du kan læse hele referatet på www.borupif.dk samt (www.laastrupnrrindvand.dk)
NB: Se også diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside.

________________________________________________________________________________
Vindmøller i Låstrup?
På seneste borgermøde i Låstrup forsamlingshus den 25. januar blev der spurgt ind til omtale i dagens udgave af
Viborg Stifts Folkeblad om et vindmølleprojekt i Låstrup. Vindmølleprojektet i Låstrup var ifølge Folkebladet én af
favoritterne til at fortsætte i processen med at skabe nye vindmølleområder i Viborg Kommune.
Jeanette Kuhr oplyste på mødet, at der rettelig er 2 vindmølleprojekter i Låstrup, hvoraf Risgården står for de t ene
projekt. Risgården projekterer opstilling af 4-5 vindmøller i én række fra Nørremarksvej til Skivevej på
Risgårdens jord. Projektet er på tegnebrættet og ingen ved, om projekter af denne slags kan blive til noget.
Dels er energipriserne meget lave i øjeblikket, og der skal laves mange undersøgelser og høring, inden et
sådant projekt kan føres ud i livet. Jens Jensen supplere de med, at Risgårdens store grisefarme bruger
meget strøm. Derfor ville Risgården gerne producere noget af denne strøm selv. I stedet for at opstille store
møller ved siden af gårdene, blev projektet så lavet, så møllerne kunne stilles op på én række ude på
heden.
Verner Christiansen oplyste, at han er involveret i det andet vindmølleprojekt i Låstrup. Orla Sølager og Jens
Mikkel Christiansen var sammen med Verner blevet spurgt af et vindmøllefirma, om de vil lægge jord til et
vindmøllerprojet i samme område som Risgårdens projekt. Heller ikke dette projekt er kommer særlig langt
endnu, og ingen ved, om det bliver muligt at føre projektet ud i livet.
Fælles for de 2 projekter er, at området er meget lovbestemt. Der er strenge regler for, hvordan dem der
opfører vindmøller skal tilbyde, at en del af møllerne sælges til vindmøllernes naboer. Desuden er der krav
om, at nærområdet, hvor møllerne stilles op kompenseres med tilskud til almennyttige lokale for mål. Ved 5
store møller beløber dette tilskud sig til 1½ million i tilskud alt efter, hvor store møllerne bliver.
Flemming Lund oplyste, at næste skridt i vindmølleplanen i Viborg Kommune allerede er på torsdag, hvor udvalget skal
tage stilling til de indkomne forslag.
seneste…….

Byrådet i Viborg Kommune besluttede på byrådsmødet torsdag den 24. februar,
at der ikke skal udarbejdes en ny Vindmølleplan i forbindelse med 12
ansøgninger om opstilling af nye store vindmøller uden for de eksisterende
vindmølleområder i kommunen.
Det skal i stedet besluttes i de konkrete ansøgninger og behandling af disse, om
der er mulighed for at opstille møller på de ansøgte steder. Forvaltningen har
vurderet, at det er den metode, der sikrer bedst udnyttelse af ressourcerne og
bedst sikrer inddragelse og oplysning for borgerne og ansøgerne.
De 12 ansøgninger blev prioriteret. I Låstrup er der 2 projektansøgninger.
Kommunen har bedt de 2 ansøgere om at lave et fælles projekt, da der ikke er
plads til 2 rækker møller så tæt på hinanden. Projektet i Låstrup blev prioriteret
som nummer 1 i de projekter, der skal arbejdes videre med.
læs mere på www.-borupif.dk
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/februar/forslag-om-vindmoeller-i-laastrup/

