det sker på Kulturcenter

Værestedet

Fælles Standerhejsning i SUB09 og Borup IF

lørdag den 27. januar kl. 14.00

Lørdag den 27. januar kl. 1400 hejses dannebrog på Borup Stadion i Låstrup, når SUB09s dameseniorer og
Borup Idrætsforenings herreseniorer holder fælles standerhejsning.
Borup Idrætsforenings formand Poul Johannesen byder velkommen og tager imod nye som gamle spillere.
For damernes vedkommende er det første træning med klubbens nye træner Christian Kjær, der her fra
årsskiftet har overtaget trænerposten i SUB09.
Træneren byder op til en let gang træning på træningsbanen.

For herrerne er det Borup Idrætsforenings trænerteam bestående af
cheftræner Niels Klausen, assisteret af klubbens nye assistenttræner
Flemming Lund.
Niels Klausen har ansvaret for førsteholdet i serie 3, mens Flemming
Lund bliver ansvarlig for klubbens andet hold i serie 4. Trænerne
byder op til en let omgang træning på træningsbanen og håber at se
rigtig mange gamle som nye spillere.
Efter træningen er der fælles suppe med flutes i klubhuset tilberedt af
Karin Elkjær.
Trænerne i både dame og herreafdelingen kommer her med deres
bud på den kommende sæson og forventninger til spillerne. Indtil
videre har trænerne givet udtryk for, at de forventer, at spillerne
allerede er i gang med løbetræningen, så de ikke skal starte helt fra
bunden.
Vel mødt til gode fodboldtimer i den kommende forårssæson.

det sker på Kulturcenter Værestedet

Livestreaming fra Århus Universitet
Efter nogle fantastiske foredrag i efteråret 2017 forsætter Kulturcenter Værestedet uge 6 2018 med
live-streaming direkte fra Aarhus Universitet. Her er man med på en kikker til en række spændende
foredrag, hvor man hver tirsdag får udfordret sin paratviden på en underholdende måde.
Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21 og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et
stykke kage, samt have lidt socialt samvær.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i de enkelte foredrag - og det er ikke en række,
hvor man skal deltage i alle for at få noget ud af det. Det er dog en god idé at skærpe sin nysgerrighed,
for der kommer helt sikkert noget spændende viden frem ved foredragene.

Program 2018:









06-02-2018: Design af biomolekyler og nanorobotter
20-02-2018: På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
27-02-2018: Relativitetsteori og gravitationsbølger
13-03-2018: Menneskedyret homo sapiens
20-03-2018: Jordens og livets udvikling
10-04-2018: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
17-04-2018: Myrer
01-05-2018: Reward, prediction and brain dopamine
Mere om de enkelte foredrag, - klik her....Se

tr

Du kan læse mere om foredragene på.. http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
Du kan se trailer om foredragene på.. https://player.vimeo.com/video/181216109

Generalforsamling i Borup Idrætsforening
Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
mandag den 5. februar 2018 kl. 18.30
Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.
Forslag der ønskes behandlet skal være formand Poul Johannsen i hænde senest
4 dage før generalforsamling.
Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Projekter til områdefornyelse præsenteret

Fordeling af pengene til områdefornyelse i Fjordklyngen
Tirsdag aften havde Fjordklyngen, Viborg Kommune og arkitektfirmaet Labland indkaldt til borgermøde i Skals
Hallen, hvor styregruppen bag områdefornyelsen ville præsentere sit forslag til fordeling af de 9 millioner, der er
givet til område fornyelse i hele Fjordklyngens område.
150-175 borgere var mødt frem for at få spændingen udløst. Hertil politikere, administrationschefer,
styregruppen fra Fjordklyngen, kommunens administrative personale og konsulenten fra Labland.
Mette Nielsen, der er formand for kommunens Landdistriktsudvalg bød velkommen og gav ordet til Therese
Agerkilde, der er kommunens projektleder og tovholder over for forvaltningen.
Therese gav en orientering om processen frem til dagens præsentation. Herunder………….
Læs hele referatet på www.borupif.dk eller her

