
 
 

Træningsopstart SUB 09 
 

 
Med de nye lempelser i forsamlingsforbuddet, kan SUB 09 endelig komme i gang 
med at spille bold igen! Derfor starter vi op igen: Tirsdag d. 2/3 kl. 19.00 i Ulbjerg 

Træner Chris Moumaife siger kort velkommen til, og ellers er det bare med at 
spænde støvlerne og få gang i benene! +I de kommende uger træner kvinderne 
som udgangspunkt tirsdage- og torsdage fra kl. 19.00 til kl. 20.30 i lige uger i 
Borup og ulige uger i Ulbjerg. 

Spillerne skal selvfølgelig følge de angivne retningslinjer, så derfor vil banerne 
forsat blive inddelt i felter, hvori der maksimalt må være 25 personer (så hvis der 
bliver flere, er der mere end rigelig plads, da der kan laves masser af firkanter  

 Derudover gælder det: 

• Spillerne møder alle omklædt og forlader området omklædt – der vil være 
åbent for toiletter osv., men det vil ikke være muligt at gå i bad og klæde om 
som normalt. 

• Alle spritter hænder når vi møder op. 

• Ingen opblanding imellem grupperne – dvs. vi blandes heller ikke med 
herrerne, der træner samtidig med os. 

Dameudvalget og Chris sørger for at alle rekvisitter og bolde er på banen. 
Vi glæder os sindssyg meget til at se jer alle igen! 



 
 

Træningsopstart Borup IF 
 

 
Længe ventet starter fodboldsæsonen 2021 efter lempelser i corona-restriktionerne med udgangen af 

februar måned.  

Der må nu samles op til 25 personer i hver gruppe til træning i udendørs idrætsdiscipliner. Derfor er der 

tirsdag den 2. marts kl. 19:00 træningsopstart i Borup Idrætsforenings herreafdeling. 

Trænerteamet med cheftræner Kristian Kjær i spidsen vil starte med et give en præsentation, hvor 

fodboldene derefter skal til at trille. 

Vi skal selvfølgelig følge de retningslinjer som er blevet lavet og de kan læses i nedestående link som jeg 

vil opfordre alle til at læse. 

https://www.dbu.dk/.../protokol-for-dansk-fodbold-version... 

Retningslinjerne minder om dem som vi havde i foråret da vi genstartede. Det betyder vi skal deles op i 

grupper af max 25 personer. Alt efter tilmelding laver vi selvfølgelig flere grupper så alle kan være med. 

Lige lidt praktisk info omkring opstarten. 

• Man skal møde omklædt ergo ingen adgang til omklædning og bad hverken før og efter træning. Det 
samme er gældende for kantinen. Handicaptoilettet er åbent hvis det behøves. 

• Det betyder også ingen suppe i klubhuset grundet forsamlingsforbuddet. 

• Man møder umiddelbart tættest på mødetidspunktet og forlader stadion umiddelbart når træningen er 
slut. 

• Ved flere grupper blandes personerne ikke indbyrdes i træningen eller efter. 

• Afspritning af hænder inden vi starter op. 

• Giv besked til trænerteamet, så det muligt at holde styr på, hvor mange, der kommer. 

Trænerteamet og jeg skal nok sørge for de bolde, kegler og diverse som skal bruges. 

Så få fundet støvlerne frem og løftet stængerne ned fra sofaen og komme til bold på Tirsdag. 

Bestyrelsen/Fodboldudvalget/Trænerteamet. 

 

https://www.dbu.dk/media/18882/protokol-for-dansk-fodbold-version-18-25-02-21.pdf?fbclid=IwAR3LnDJr0mKI-Z90R13HMDSRXACTkgILUsrEfACyjcFLXuX-Qn3udT7ui10


 
 

Udviklingsplan for Låstrup 

 

Udviklingsplanen for Låstrup har nu været i offentlig høring og er klar til endelig politisk 

godkendelse i Viborg Kommune, så der kan arbejdes videre med de forskellige idéer, som 

planen har medført. Heraf er de vigtigste indsat i kortet herover.  

Høringssvar på den offentlig høring kan ses via dette link. 

Viborg Kommune har allerede bekendtgjort, at der tages hul på at kikke på byggegrundene på 

Låstrupbakken. I første omgang bliver det en intern proces i Viborg Kommune med at kikke på 

områdets kvaliteter og begrænsninger. Senere inddrages en arkitekt og der skal arrangeres en 

workshop. Det hele skal ende ud i en revurdering af de restriktioner, der er på området i 

forvejen. I dette arbejde indgår selvfølgelig de høringssvar, der er modtaget i 

udviklingsplanens høringsperiode.  

Der arbejdes også i øjeblikket på at lave første etape af den nye kirkesti til Skringstrup og 

opsættelse af en ny spang. Næste skridt i den proces er at lave aftaler med de involverede 

lodsejere på begge sider af åen. Første etape går dog kun til Simested Å.  

Videreudvikling af Kulturcenter Værestedet til fælles samlingspunkt for Fjordklyngen er 

kommet langt i processen. De aktuelle fonde melder snart ud, om de er villige til at støtte 

projektet, men uanset dette, er der kommet mange gode idéer på bordet, som delvist kan 

iværksættes, så vi kan få et bedre samlingssted for alle borgere, uden at vi behøver at bygge 

det hele om.  

Øvrige projekter vil blive taget op, når de er kommet igennem den endelige politiske proces.  

Mvh. Låstrup Lokalråd 

 

https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/351#/12847


 
 

Fokus på Låstrups kulturmiljø 
Realdania og Arkitektskolen i Aarhus har nu screenet i alt 79 landsbyer i Viborg Kommune. 

Låstrup var med i første runde af screeningen, der talte i alt 43 landsbyer. Første runde blev 

forelagt Teknisk udvalg den 26. februar 2020. Teknisk udvalg var dengang så begejstrede for 

rapporten, at de besluttede at udvide screeningen til de nu i alt 79 landsbyer.  

Låstrup blev fremhævet som en landsby, der med sin flotte beliggenhed og velbevarede spor 

efter andelstiden. Specielt i området mellem Låstrup Kirke og Kulturcenter Værestedet, hvor 

skole, forsamlingshus, savværk ligger langs den oprindelige slyngede vej-landsby. Det 

fremhæves, at Låstrup fremtræder intakt og let aflæselig.  

Ved screeningen scorer Låstrup topkarakter på kultur, skarpt forfulgt af integritet, kulturhistorie 

og bosætning. Til gengæld ligger Låstrup helt i bund på punkterne erhverv og turisme, mens vi 

er endt i mellemgruppen på emnet arkitektur.  

 

  

Se mere om udpegningen i dette link. 

Se link til Ugeavisen med artikel om screeningen. 

https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/11f2241c-9dcf-4e66-8307-b8b6e8e1198f?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B%20filename%20%3D%22document.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAFBBVQ/20210228/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20210228T190209Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d48b766de10529d0cb5c850e2f6f12620cbad204aaf78e67a822e48efbc4ddf5
https://ugeavisenmoeldrupaalestrup.reader.e-pages.pub/ugeavisenmoeldrupaalestrup/268/article/1305967/6/1/render/?token=5067108f331c10ea6047e82318389c3c&page_url=https%3A%2F%2Fugeavisenmoeldrupaalestrup.e-pages.pub%2Ftitles%2Fugeavisenmoeldrupaalestrup%2F8004%2Fpublications%2F268%2Fpages%2F6&fbclid=IwAR0yGq1N32-oS6hChC0uhh8TNhCC3aCOY5KnGgsvBb7vYt8cBDlWZ5yIJuo


 
 

 

 
Generalforsamlinger 

 
Det meste af Danmarks offentlige møder er i øjeblikket lukket ned på grund af 
restriktioner i forbindelse med bekæmpelse af smitte med Covid 19 virus. Derfor er denne 
vinters borgermøde og diverse generalforsamlinger i øjebkikket heller ikke planlagt.  
 
Følg med på vores hjemmeside og i dette nyhedsbrev, hvor der vil blive indkaldt til møder 
og generalforsamlinger med de respektive foreningers vedtægters frister.  
 
Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan komme videre i de forskellige foreningers 
bestyrelser, men samtidig er det også vigtigt at holde sig for øje, at det kan have alvorlige 
konsekvenser , hvis vi sætter sikkerheden over styr. Derfor håber vi på forståelse for 
udskydelse af diverse generalforsamlinger.  
 
Nogle vedtægter har krav til, at generalforsamlingen er afholdt inden en bestemt dato. Det 
betyder dog ikke, at generalforsamlingen ikke lovligt kan udskydes. Der er her tale om en 
force majeure situation, og det betyder ganske vist, at der er tale om en formel mangel, 
men dirigenten kan i starten af generalforsamlingen redegøre for den saglige grund til 
forsinkelsen. Derefter vil en generalforsamling være lovlig og beslutningsdygtig. Se evt. 
Dette link.  

Mvh. Låstrup Lokalråd 

https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/driv-en-forening/information-til-foreninger/generalforsamling
https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/driv-en-forening/information-til-foreninger/generalforsamling


 
 

Livestreaming 2021 på Kulturcenter Værestedet 

Tirsdage kl. 19-21 i gymnastiksalen 

Aarhus Universitet har aflyst alle streamingforedrag i februar og marts 

måned. Desuden er foredraget med ølsmagning i april måned også aflyst. Det 

foredrag kræver 4 ugers forberedelse til distribution af smagsprøver mv. I 

denne usikre tid, er det derfor ikke muligt at afholde disse foredrag. 

De aflyste foredrag vil blive holdt på et senere tidspunkt, som endnu ikke er 

fastlagt. Når det offentliggøres, bekendtgøres det i dette nyhedsbrev.  

 

 

 

Dato for 
livestream 

Titel på 
foredrag 

Forelæser Kort abstract 

13-04-2021 Magtfulde 
mikrober 
der gavner 
dig 

Professor i 
genomforskning Oluf 
Borbye Pedersen, 
Københavns 
Universitet 
 

Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, 
svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet 
igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige 
mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker 
vores hjerne og stofskifte positivt. 

 

 



 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Fodboldopstart for kvinder i SUB 09 på Ulbjerg Stadion  2. marts 

Fodboldopstart for herrer i Borup IF    2. marts 

Livestreaming – Kulturcenteret – Magtfulde mikrober, der gavner dig. 13. april 

Muslingefestival Fjordklyngen    8. maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.  
Låstrup officielle hjemmeside http://www.laastrup.dk/ 

Borup Idrætsforening http://www.borupif.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

Kulturcenter Værestedet http://www.kulturcenter-laastrup.dk/ 

Låstrup Kirke http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-
kirke/ 

Skovbørnehaven Fredly http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665 

Skals Skole http://skalsskole.skoleporten.dk/sp 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12 

Låstrup/Nr.Rind Vandværk http://laastrupnrrindvand.dk/ 

Spar i Skals https://spar.dk/butik/spar-skals   
Viborg Kommune side om Låstrup https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup 

Vejrudsigt for Låstrup https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/ 

Ugeavisen  https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/ 

Gamle billeder fra Låstrup og omegn https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/  

Skals Idrætscenter og svømmehal https://skalshallen.dk/ 

Lyn og torden liveopdatering http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php 

Flystyrt i Låstrup oktober 1944 https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf 

Risgården hjemmeside.  https://risgaard.net/ 

Viborg Kommune – tip til forvaltning https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip  

Danmark set fra luften Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.  

Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og 
Omegn 

http://www.moeldrup-arkiv.dk/ 
 

Hjarbæk Sjægtelaug www.sjægt.dk 

Kirkernes hjemmeside https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/ 

 
 
 
Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind 
Nyhedsmailen udgives som udgangspunkt ugentligt mandag morgen. Informationer til nyhedsmailen sendes 

hurtigst muligt til Laastrup@outlook.dk  Opslag forsøges udgivet 2 uger i træk lige op til arrangementet. Inden da 

er det muligt at få et arrangement nævnt i rubrikken ”Vigtige datoer til kryds i kalenderen”.  

Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for borgerne i Nr.Rind og Låstrup og 

medlemmerne i Borup Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent hus-arrangementer, 

generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.  

http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665
http://skalsskole.skoleporten.dk/sp
http://laastrupnrrindvand.dk/
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www.moeldrup-arkiv.dk/
http://www.sjægt.dk/
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/
mailto:Laastrup@outlook.dk

