
 

HUSK tilmelding til årets fest i Låstrup. 
Festen løber af stablen på lørdag og du kan endnu nå at være med. 

. 



HUSK: Præmiewhisten starter i Borups klubhus onsdag den 21. september. 
 

Vi spiller igen præmiewhist i Borups klubhus.  

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00. 

Første gang er onsdag den 21. September kl. 19.00 

 Vi spiller uden trumf  

 Det koster kun 50 kr. incl.  kaffe og brød  

 

Kontaktperson : Bent Ilsøe Nielsen tlf. 4016 8146 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Høstgudstjeneste i Låstrup kirke 

Søndag den 24. september kl. 14.00   

V/sognepræst Hannah Kortnum Mogensen 

Efter gudstjeneste nedlægges høstkrans på ”flyvergravstedet” ….. 

Efter høstgudstjenesten viser børneklubben Låstrup / Skals deres stand af frugt og grønsager og meget 

mere. Afgrøderne sælges for at støtte rigtig gode formål. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ekstra ordinær generalforsamling 

 

  

  

  
  

Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup - Nr. Rind og Omegn. 
Indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Borup IF klublokale  

mandag den 25. september 2017 kl. 1900. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Fremlæggelse af forslaget. 

3. Eventuelt. 

Der har været afholdt generalforsamling i Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup-Nr. Rind og Omegn i 

Borups klublokale den 4. september 2017. Bestyrelsen havde stillet forslag om at opløse fonden. Ændring 

af nuværende fundats skal ifl. § 15 ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede. Da det ikke er tilfælde 

indkaldes hermed til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte for at 

blive godkendt. Såfremt det bliver besluttet at opløse fonden tilbagebetales indskuddene og restkapitalen 

udloddes i henhold til formålet. 

Venlig hilsen bestyrelsen. 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

Borup IF inviterer til Officiel indvielse  
af de renoverede omklædningsrum i klubhuset på Borup Stadion. 

lørdag den 23. september kl. 14.30 

På lørdag den 23. september inviterer Borup Idrætsforening til officiel indvielse af de nyrenoverede 

omklædningsrum i klubhuset i Låstrup. Arbejdet med ombygningen startede efter sæsonen 2016 og stod 

på hen over vinteren. Frivillige kræfter lagde rigtig mange timer i at sætte vores omklædningsrum i en 

ordentlig forfatning.  

Omklædning 1 og 2 blev senest ombygget i 1975, hvor et gammelt dommer rum blev inddraget i 

hjemmeholdets omklædningsrum. Der er sket meget siden 1975 og omklædningsrummene trængte til en 

ordentlig overhaling med nye fliser, maling, inventar osv. Det blev også drøftet, om loftet skulle hæves og 

andre større ombygninger blev foreslået. Fodboldspillernes repræsentanter satte sig dog imod. Den gode 

stemning i de intime gode gamle omklædningsrum skulle bevares for enhver pris. Nu er det jo 

fodboldspillerne, der skal bruge omklædningsrummene, så derfor blev det besluttet at bevare den 

nuværende ruminddeling, så ånden i det gamle klubhus kunne bevares.  

Da ombygningen alligevel skulle foretages hen over vinteren, hvor omklædningsrummene ikke bruges, 

blev det besluttet at energioptimere klubhuset. Klubhuset fik i efteråret et nyt mere energi venlig gasfyr og 

nu skulle der isoleres under gulvet, da bestyrelsen besluttede at sænke gulv, lave gulvvarme og udskifte alt 

inventar. Vinduer og døre blev udskiftet til energivenlige udgaver af slagsen.  

Prisen for ombygningen inklusive værdi af frivilligt arbejde er 230.000,- kroner. Flere af vores sponsorer 

har hjulpet til under ombygningen. Uden deres ekspertise, vejledning og hjælp, ville det være svært at 

gennemføre en renovering, som den vi her har foretaget, uden at det ville blive uoverkommeligt dyrt.  

Nordeafonden har bidraget med 10.000 kroner og Sparekassefonden for Sparekassen i Skals har bidraget 

med 20.000 kroner. Desuden har Viborg Kommune gennem Viborg Idrætsråd givet tilskud til udskiftning af 

fyr, etablering af energiforbedrende installationer og den tiltrængte ombygning. Det er økonomiske 

tilskud, som luner i klubkassen, og som gør det værd at lave et frivilligt arbejde for klubben.  

Borup Idrætsforening ønsker ved den officielle indvielse af omklædningsrummene at takke fonde, 

sponsorer, Viborg Kommune og ikke mindst de frivillige hjælpere for arbejdet og bidraget til vores 

ombygning. Vi har nu 2 tidssvarende omklædningsrum efter fodboldspillernes ønsker, og det kan vi være 

stolte af.  

Jan Sørensen fra Den Jyske Sparekasse 

kommer og klipper snoren til 

omklædningsrummene i forbindelse med 

indvielsen på lørdag kl. 14.30.  

 

 

 

 

 

 
Foto er  fra 27. december 2016  -     Kom på Borup stadion på lørdag og se det færdige resultat 



Kryds i kalenderen 

til borgermøde 3. oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Tirsdag den 3. oktober arrangeres der borgermøde i Låstrup Forsamlingshus. Anledningen er projektet 
”Områdefornyelse i Fjordklyngen”, der denne aften tager sit udgangspunkt i et borgermøde i Låstrup. 
Borgerne i Låstrup opfordres til at møde op og give deres bidrag og ønsker til fornyelse i bred forstand. Ikke 
blot inden for bygrænsen i Låstrup, men også i oplandet mellem de 6 byer i Fjordklyngen. 

Låstrup Lokalråd besluttede efter vores titel som ”Årets Lokalområde” i 2014, at dele af de 50.000,- kroner 
skulle bruges på en ny borgerplan til erstatning for den borgerplan, der blev udarbejdet for Låstrup i 2004. 
En borgerplan indeholder kortlægning af beboernes ønsker og visioner for fremtiden. Da arbejdet med at 
sætte områdefornyelse af Fjordklyngen i gang, indeholder nogenlunde samme elementer, som en ny 
borgerplan ville have gjort, har Låstrup Lokalråd besluttet at bruge projektet som erstatning for en helt ny 
borgerplan for Låstrup. 

Låstrup Lokalråd står som arrangør af borgermødet og sponserer gratis pølsebord med hjemmebagte brød 
og boller bagt af frivillige i Låstrup. 

Aftenens program er: 

18.30-19.30         Oplæg og præsentation af projekt ”Områdefornyelse i Fjordklyngen” ved    
                               konsulentfirmaet LAPland og projektlederen fra Viborg Kommune. 

19.30-20.00         Spisning af boller, brød og pålægsbord. 

20.00-20.30         Udveksling af idéer til projekter og ønsker fra borgerne ved de enkelte borde i salen. 

20.30-21.00         Opsamling, præsentation og afrunding. 

Efter denne aften sendes alle vores ønsker og tanker til projektgruppen, der arbejder videre med 
materialet. Låstrup Lokalråd opsamler materialet, så vi selv får registreret aftenens ønsker og planer til 
videre bearbejdning, hvis ikke ønskerne kommer med i projektet om områdefornyelse. 

Låstrup Lokalråd opfordrer alle til at møde op og give sit bidrag til processen, så vi forhåbentlig kan få et 
lige så godt resultat, som det var tilfældet i 2004, hvor den forrige borgerplan blev udarbejdet. 

Som inspiration kan den tidligere borgerplan lanceret i 2005 ses på dette link. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/media/6152/borgerplan_laastrup.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/september/kryds-i-kalenderen-til-borgermoede-3-oktober/


det sker…… på Borup stadion lørdag …………………fra kl. 11.00 

 

Kl. 14.30 officiel indvielse af 

de nyrenoverede 

omklædningsrum i 

klubhuset.  

________________ 

Jan Sørensen fra Den Jyske 

Sparekasse kommer og 

klipper snoren til 

omklædningsrummene i 

forbindelse med  

indvielsen på  

lørdag kl. 14.30. 

 


