
Løgstrup Strategi og Udviklingsråd 

Mødereferat 

Mødet afholdt den  9. september 2021 

Placering  Sognegården, Borgergade 10C, Løgstrup 

Deltagere: 

Dan Sauer 

Anders Jensen 

Ole Storm 

Kirsten Mougaard 

Henrik Scandorf Sørensen 

Emil Jensen 

Anders Kristian Pugdahl 

Afbud fra: 

Ingen 

Borgerforeningen: 

Anette Carlsen 

Ester Døssing 

Gæst: 

Ingen 

Dagsorden 

1 Velkomst og præsentation af deltagerne fra Udviklingsrådet og borgerforeningens 

bestyrelse/ godkendelse af referat 

2 Gennemgang af Udviklingsrådets kommissorium og arbejde det seneste år og 

fremadrettet 

3 Lokal udviklingsplan (LUP) for Løgstrup (invitation til første møde vedlagt) 

4 Videre drøftelse af motorvej evt. vest om Viborg 

5 Tilbud til de unge 13-17-årige i Løgstrup 

6 Forsikringsforhold for landsbypedellerne 

7 Mailadresse under borgerforeningen til brug for borgernes ønsker til vort arbejde 

8 Eventuelt  

9 Næste møde og ”kaffeansvarlig” 

1  Henrik bød velkommen og vi præsenterede os, hver især. Referatet blev godkendt. 

2  Henrik gennemgik baggrunden for udviklingsrådet. Rådets opgave er at støtte Borgerforeningen og 

pleje borgernes interesser i byen Vi arbejder på en kobling mellem udviklingsrådet og politikkerne i 



kommunen. Vi er ikke beslutningsdygtige, da vi er en undergruppe af borgerforeningen. Derfor har 

borgerforeningen den endelige beslutning. På tidligere møder har vi drøftet, hvad vi kan arbejde med 

der kan have interesse for byen – boligområder, park, by pedeller m.m. 

 

 

3 Anders gennemgik ”Borgerdrevne Udviklingsplaner” nr. 5 for Viborg kommune. Der skal nedsættes en 

gruppe på 6-10 personer der kan arbejde med det. Den endelige gruppe nedsættes senere. Vi aftalte, 

at vi holder et lokalt møde med nogle af byens foreninger inden mødet med kommunen. Vi laver en 

egentlig tilmelding til kommunen på næste møde.  Tilmeldingen til kommunen skal ske senest den 18. 

november 2021. 

4.    Vi talte om de forskellige muligheder for den kommende motorvejs forløb og de deraf følgende                     

udfordringer og, hvad der kan gøres for at begrænse ulemperne ved motorvejen. 

 I 2024 laves der VBM undersøgelser på både den øst- som den vestgående linjeføring. Byggeriet af 

motorvejen påbegyndes i 2026. 

5    De unge mangler tilbud. Det blev foreslået at lave et samarbejde med nogle skoleklasser, der skal være 

medbestemmende i, hvad der skal laves, og efterfølgende skal deltage i at bygge det op. Ester havde gode 

erfaringer med den fremgangsmåde fra et andet lokalområde. Vi talte om at kontakte formanden for 

skolebestyrelsen og drøfte med ham, hvordan vi kommer videre med det.  

6    Der arbejdes med forsikringsforholdene for bypedellerne. Der er tegnet en forsikring for bypedellerne 

så de er forsikrede, hvis de kommer til skade under arbejdet eller, hvis de forvolder skade mens de arbejder 

som bypedeller. Borgerforeningen arbejder med at få en forsikring der dækker skader i forbindelse med 

borgerforeningens arrangementer. 

7    Vi har opgivet at lave en selvstændig mailadresse, hvor borgerne kan melde ideer ind med tiltag, som vi 

kan arbejde med. Vi vil opfordre til at Borgerforeningens mailadresse benyttes.   

8     Eventuelt, her talte vi om at kommunen har givet kr. 25.000 til udstyr til plæneklipper m.m. til 

bypedellernes arbejde.   

9    Næste møde er aftalt til den18.11.2021. Kaffeansvarlig Emil.  

Løgstrup den 14. september 2021 

Kirsten Mougaard 

Referent 

Udenfor dagsordenen 

I forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen i efteråret er der arrangeret et vælgermøde den 

2.11.2021. Her vil bl.a. blive indlæg fra Vejdirektoratet ved Leif Hald der vil orientere om motorvejen og 

fra Viborg kommune vil Palle Madsen fra Gadeplan komme og fortælle om unge i Løgstrup.  

På det møde vil vi gøre opmærksom på Udviklingsrådet, og opfordre til at ideer til vort arbejde kan 

formidles til os via Borgerforeningens hjemmeside.  

 


