
Løgstrup Strategi og Udviklingsråd 

Mødereferat 

Mødet afholdt den  29. juni 2021 

Placering  Sognegården, Borgergade 10C, Løgstrup 

Deltagere: 

Dan Sauer 

Anders Jensen 

Ole Storm 

Kirsten Mougaard 

Afbud fra: 

Henrik Scandorf Sørensen 

Emil Jensen 

Anders Kristian Pugdahl 

Gæst: 

Maj Britt 

Dagsorden 

1 Indledning – orientering fra Borgerforeningen om generalforsamlingen / godkendelse af 

referat 

2 Gennemgang af skitse for boligområder 

3 Drøftelse af form og indhold til Lokal Udviklingsplan 

4 Eventuelt  

5 Næste møde og ”kaffeansvarlig” 

1  Maj Britt orienterede om generalforsamlingen i Borgerforeningen. Der har været afholdt såvel en 

ordinær som en ekstra ordinær generalforsamling. Det var ikke muligt at finde medlemmer til 

bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling, hvorfor der blev afholdt en ekstraordinær 

generalforsamling. Her blev der valgt de manglende antal medlemmer til bestyrelsen, der nu er 

fuldtallig og arbejdsdygtig. Maj Britt er optimistisk med hensyn til fremtiden for samarbejdet i 

bestyrelsen. Referatet blev godkendt.  

2  Folketinget har netop vedtaget en plan for infrastrukturen i DK frem til 2036, og her indgår en motorvej 

ved Viborg. Der er to forslag for, hvor den skal anlægges, et vest og en øst forløb.  Vælges løsningen 

vest om Viborg, vil den komme tæt på Løgstrup, og vi drøftede de forskellige muligheder og 

udfordringer for byen i forbindelse med etablering af motorvejen såvel, hvis den kommer vest om 

Viborg by, hvis den kommer øst om Viborg by.  

 Herefter gennemgik vi det fremsendte materiale med forslag til boligområder. På baggrund af 

”motorvejsproblematikken” har vi sat forslag 4 ved Rogenstrup i bero.  



3 Vi gennemgik materiale der er bearbejdet til Landdistriktsudvalget til brug for udarbejdelse af 

lokalplanen for Frederiks og Mønsted og orienterede os om arbejdsgangen i det indlevede projekt. 

Anders vil undersøge, hvor vi ligger rent tidsmæssigt i forhold til andre byer.  

  

4    Under eventuelt drøftede vi fremtidige opgaver og aftalte at vi vil arbejde med at finde et tilbud til     

       de unge mellem 13 – 17-årige. 

       Vi har to punkter fra tidligere møder, som ikke er afklaret. Det er: 

       Forsikringsforhold for bypedellerne 

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

  

5     Næste møde er aftalt til den 9.9.2021. Kaffeansvarlig Ole    

 

Løgstrup den 5. juli 2021 

Kirsten Mougaard 

Referent 


