
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du givet din natur et KRAM fornyelig! 
_______________________________________________________ 

 

 
Hvis ikke så er det lige nu, alle chancer for at få nogle rigtig flotte naturoplevelser ved 

Ulbjerg klint. 

En af de helt særlige lige her i april er de blomstrende KOBJÆLDER ved Klinten ved den 

smukke Limfjord.  

 

Kom og vær med på en vandring/gåtur sammen med Naturvejleder Jan Ribergård. 

Læs mere om Ulbjerg Klint på dette link 

 

Program: 

 

 Søndag den 23. april gudstjeneste kl. 10.00 i Ulbjerg kirke  
ved Præst Herbert Wilson (vikar)    

 Derefter går vi kl. 11.00 fra kirken ad den dejlige natursti/vej til Ulbjerg Klint.  
 

 

 Undervejs ser vi på mange andre fremspirende planter og krible/krable smådyr. 

 Undervejs er der indlagt en hvile /nyde pause i en af de dejlige læ-givende ”gryder” på 
Klinten, hvor der er  

 fælles sang og en kop kaffe/the /juice og de dejlige sandwich. 
 

Kom og vær med i fællesskabet.     

Arr. Menighedsrådet Låstrup – Lynderup - Ulbjerg  

 

http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Sevaerdigheder/UlbjergKlint


 

GENERALFORSAMLING I  

LANDSBYSAMARBEJDET ”FJORDKLYNGEN” 

 

Onsdag den 26. april 2017 

Kl. 19.00 

På Kulturcenter Værestedet 

Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals 

 

Aftenens program: 

Kl. 19.00: Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen 

kl. 19.15: Områdefornyelse i Fjordklyngen ved Johannes Vesterby, 

 Formand for Teknisk udvalg, Viborg Kommune 

Kl. 19.45: Pause (øl og sodavand kan købes) 

kl. 20.00: 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.  

 

 Af hensyn til kaffe og brød er der tilmelding til denne aften senest mandag den 24. april 

på e-mail: inge.carlskov@gmail.com 

 

Læs mere her 

 

mailto:inge.carlskov@gmail.com
mailto:inge.carlskov@gmail.com
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/fjordklyngens-generalforsamling/


Låstrup Lokalråd uddelte 35.000 kroner 
Låstrup Lokalråd holdt tirsdag den 18. april 2017 møde i Borup Idrætsforenings klubhus. Ét af punkterne på 
dagsordenen var fordeling af de penge, som Låstrup fik tildelt for titlen som Årets Lokalområde i 2014. 

Ved Borgermødet i Låstrup Forsamlingshus den 30. januar blev Lokalrådet opfordret til at give pengene i 
tilskud til indkøb af et byfesttelt. 

Alle var enige om, at det er vigtigt for sammenholdet i Låstrup, at vi har et ordentligt Byfesttelt, så 
rammerne omkring vores byfest kan bibeholdes. Borup Idrætsforenings gamle telt kan ikke længere 
godkendes til at holde byfest i. 

Morten oplyste, at det indledningsvis er foreslået, om de 6 byer i Fjordklyngen kunne købe et fælles telt til 
afholdelse af Muslingefestival, byfester og andre arrangementer i Fordklyngens byer. Det var der desværre 
ikke stemning for, så derfor har Borup Idrætsforening været nødt til at investere i et nyt telt. Der er netop 
bestilt et telt på 12 x 24 meter, som fremover bliver vores ny byfesttelt. 

Teltet er nyt og kan sættes op i sektioner af 3 meter. Det er noget lettere at håndtere, end de 2 gamle 
telte, som i mange år har dannet rammen om vores byfester i Låstrup. 

Et beløb på 35.000,- kroner blev foreslået, og der blev nikket ja hele vejen rundt om bordet, mens Poul 
Johannesen og Morten Nielsen forholdt sig neutrale. De sidder begge i Borup Idrætsforenings bestyrelse og 
var derfor inhabile. 

Borup Idrætsforening får derfor et tilskud på 35.000,- kroner til indkøb af materiel til afholdelse af Byfest i 
Låstrup. 

Låstrup Lokalråd glæder sig over, at rammerne for Byfesten i Låstrup dermed gerne skulle være sikret i 
mange år fremover.  

Du kan læse mere på www.borupif.dk eller her 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/laastrup-lokalraad-uddelte-35000-kroner/

