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Velkomst, opfølgning på punkter fra seneste møde og godkendelse af referat
Info fra mødet den 23. november 2021 med forvaltningen om lokalt udviklingsprojekt i
Løgstrup (LUP) v. Emil og Anders Jensen
Planlægning af kommende møder om LUP
i. A. Introduktionsmøde den 10. februar 2022
ii. B. Workshop den 10. marts 2022
Indvielse af Bypedelhuset lørdag den 9. april 2022
Landsbypedellernes første år
Øvrige emner til Udviklingsrådet at arbejde med?
Eventuelt
Næste møde og ”kaffeansvarlig”

Henrik bød velkommen. Punkter fra forrige møde -Borgerforeningens bestyrelse arbejder med at tegne
en forsikring der dækker uheld ved arrangementer. Referatet blev godkendt.
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Katarina fra LGIF, Emil og Anders Jensen har haft møde med Viborg kommune. Der gennemgik man
processen omkring arbejdet med lokale udviklingsprojekter. Blandt andet drøftedes det, hvordan man
arbejder med forholdene for de unge i byen og vi vil forsøge at få den gruppe med i arbejdet med
udviklingsplanen.
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Der holdes et introduktionsmøde i februar, hvor ”køreplanen” for workshoppen aftales, herunder
emner, praktiske forhold m.m. Selve workshoppen afholdes i 10. marts 2022. Vi talte om, hvordan vi får
det annonceret, og besluttede at forsøge at få det omtalt i lokalaviserne, omtale det på Facebook,
sætte opslag op i Brugsen og hos Bageren, og i øvrigt sige det til de personer vi kommer i kontakt med.
Udviklingsrådet har følgende punkter
Etablering af en bypark ved Løgstrup Sognegård
Udvikling af nye boligområder (Byggemodning af byggegrunde)
Etablering af lejeboliger på Vordevej via boligforeningen
Anvendelse af området ved det tidligere fritidshjem på Kølsenvej
Rundkørsel ved udkørslen fra Løgstrup til Skivevej ved OK tanken
Udbygning og forskønnelse af Hovedgaden
Trafikforhold, herunder trafikdæmpende foranstaltninger, ladestandere, trafiksikkerhed
Lys på Multibanen ved skolen og Himmerlandsstien ud til Albertevej

4. Pedelhuset indvies 9 april 2022, hvor Borgerforeningen byder på pølser m.m. Det annonceres senere.
5 Landsbypedellerne arbejder med vedligeholdelse og forefaldende arbejde. De har i årets løb ryddet op
på arealet ved menighedshuset, bygget/renoveret pedelhuset, samt vedligeholdelse andre steder i byen.
Pedellerne har en god gruppe, og deltagerne har givet udtryk for, at de er glade for at deltage i arbejdet og
for det sociale samvær.
6 Udviklingsrådet arbejder lige nu med den lokale udviklingsplan, og vi vil forholde os til nye opgaver i takt
med at vi identificerer dem.
7 Under eventuelt nævnede Anette, at Borgerforeningen arbejder med at finde penge til yderligere
julebelysning ud ad Skolegade. Der er tilsagn fra flere sponsorer, så det forventes at det kommer mere
juleudsmykning i december 2022.
9 Næste møder er aftalt til den 10.2.2022 kl. 16.30 – her deltager Viborg kommune, den 10. marts 2022 –
Workshop og 24. marts 2022 kl. 19.00 – ordinært møde. Til mødet den 24.3.2022 er Anders Christian
”kaffeansvarlig”
Løgstrup den 25. januar 2022
Kirsten Mougaard
Referent

