Torsdag den 28. april, kl. 1900 holder Fjordklyngen generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Fjordklyngen er vært ved gratis kaffe og kagebord i forbindelse med generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen skal der vælges repræsentanter til Fjordklyngerådet, herunder 2 repræsentanter fra Låstrup.
Der er allerede opstillet 2 kandidater fra Låstrup, men mød op og hjælp med at få dem valgt ind i rådet.
Husk tilmelding af hensyn til kaffebordet. Seneste tilmelding mandag den 25. april på mail: bo_kr@hotmail.com

Aftenens program:
Kl. 19.00: Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen
kl. 19.10: ”Fjordklyngen” – tanker og erfaringer omkring et eksperiment!
Planchef Karl Johan Legaard, Teknik og Miljø, Viborg Kommune
kl. 19.30: Der sker aldrig noget ude på landet – eller gør der?
Chefredaktør Lars Norup, Viborg Stifts Folkeblad.
Kl. 19.50: Pause (øl og sodavand kan købes)
kl. 20.05: Generalforsamling i ”Fjordklyngen”
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fjordklyngerådets beretning
4. Regnskabsforelæggelse og budget
5. Indkomne forslag – sendes senest den 21. april til inge.carlskov@gmail.com
6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende år
7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer.
8. Valg af revisor
9. Evt. – Hvorunder ordet er frit.
Alle over 18 år, der er bosiddende i områderne Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup, Ulbjerg og Sundstrup, har stemmeret
og kan stille op til Fjordklyngerådet.
Læs også www.borupif.dk eller her

Medlemstilbud på regnjakke eller træningsjakke
Borup Idrætsforening tilbyder igen medlemmerne at købe tøj med sponsorlogo.

Denne gang kan medlemmerne vælge en regnjakke eller en træningstrøje. Se mere på vores hjemmeside.

Borup Idrætsforening fylder 80 år de 15. maj
- indvielse af den nye bane 16. maj
Indvielse af den nye bane/ jubilæum bliver markeret mandag den 16. maj efter Borup
IF serie 3 kamp mod Løgstør
Kampen spilles kl. 13.30 . Efter kampen vil der være en mindre højtidelighed. Se
Borups turneringsplan her

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx?teamid=5369&poolid=225196
Læs mere om arrangementet på senere på www.borupif.dk

___________________________________________________________

Målaktiegevinster den 23. april
Ved hjemmekampen mellem Borup IF serie 3 og Støvring, blev der i pausen trukket lod om gevinster i målaktiekonkurrencen.
4 heldige vinder blev trukket op af hatten og fik således lidt ekstra ud af at være til fodbold.
Følgende præmier blev udloddet.
Nr. 44:
Nr. 03:
Nr. 32:
Nr. 62:

Anne-Birgitte Tougård
Niels Gundersen
Henny Gundersen
Leif Nielsen

Taske sponseret af Den Jyske Sparekasse i Skals
Cap og T-shirt sponseret af Hancock
2 billetter til Viborg FF – Aab den 8. maj kl. 1300
2 billetter til Viborg FF – Aab den 8. maj kl. 1300

Vi ønsker de heldige vinder tillykke med præmierne.
Det er fortsat muligt at købe målaktier for resten af sæsonen, hvor der til alle hjemmekampe trækkes lod om sponsorpræmier
i pausen. En målaktie gælder både forårssæson og efterårssæson, så der er fortsat mange lodtrækninger i vente. Ikke mindst
forårets hovedpræmie, som er et værdibevis til en ferielejlighed i Cannes til en værdi af 2400 kroner.
Kontakt Morten Nielsen, hvis du ønsker at købe en målaktie.
Vi opfordrer vores medlemmer til at støtte vores sponsorer - for de støtter os.
Se på dette link, hvem der er sponsorer i Borup IF, og kontakt vores sponsorer, hvis du har brug for råd og vejledning til et køb
eller en investering, som du skal i gang med.

___________________________________________________________________________________________

Gratis landsholdskampe i Viborg mod Slovakiet og Polen
Tribunerne er inddelt i sektioner opkaldt efter landsholdsspillerne, så hvad enten din yndlingsspiller hedder Harder
eller Nadim til efternavn, kan du komme ekstra tæt på din favorit. Du vælger blot et sæde i den sektion, der er
opkaldt efter DIN favoritspiller! Og hvem ved? Måske kigger stjernerne ud til jer efter kampen og hilser på til en
autograf og en selfie?
Inden kampen kan I hente inspiration i DBU´s Fanzone foran stadion. Her kan I for eksempel klare de sidste detaljer
på jeres medbragte bannere, få udleveret flag og naturligvis blive malet i ansigtet som en ægte fan. Alt sammen til
god underholdning fra musikanlægget. Læs mere på dette link
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/gratis-landsholdskampe-i viborg/

Byfesten i Låstrup 2016 – Uge 26
Tema i 2016 er MILITÆR

Planlægningen er i fuld gang. Alle ugens arrangementer
bliver offentliggjort på www.borupif.dk samt i dette
nyhedsbrev.
Allerede nu ligger det fast, at Engtramperløbet igen afvikles
i 2016. (tirsdag den 28. juni – se omtale)
Også det store lotterispil er med.
Lotterispillet afvikles fredag den 1. juli

_____________________________________________________________
Løb og Lindy – Engtramperløb
Tirsdag den 28. juni

Så sæt X i kalenderen tirsdag den 28. juni. Ps. Billetsalget starter i maj.
Læs mere på www.borupif.dk eller
dette link http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/loeb-og-lindy-til-byfesten-i-laastrup-2016/
Bemærk:
Fremover offentliggøres alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for
områdets borgere også på www.borupif.dk
Gør ovenstående hjemmeside til startside på din pc/tablet/telefon og du er opdateret på nyheder fra vores
område.
Morten Nielsen er redaktør på denne hjemmeside, som opdateres dagligt.
Morten Nielsen: tlf. 41 78 35 23 Mail. morten-eva@email.dk

