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Så	  kom	  foråret!	  Og	  med	  foråret	  springer	  også	  den	  nye	  bestyrelse	  ud.	  
Med	  en	  velbesøgt	  og	  livlig	  generalforsamling,	  er	  vi	  klar	  til	  det	  kommende	  
års	  aktiviteter.	  Vi	  starter	  med:	  
	  

Bænkevarmer	  træf	  i	  Kilden	  lørdag	  den	  11.	  maj	  fra	  kl.	  14	  
Sankt	  Hans	  fest	  søndag	  den	  23.	  juni	  fra	  kl.	  18.30	  
Loppemarked	  lørdag	  den	  31.	  august	  kl.	  10	  –	  16	  

	  

Dertil	  kommer	  naturligvis:	  Kildedagen	  i	  september,	  Æblepressedagen	  i	  
oktober,	  Juletræet	  som	  tændes	  1.	  december,	  Nytårs	  brunchen	  i	  januar	  
og	  Generalforsamlingen	  28.	  april.	  Alt	  det	  hører	  I	  nærmere	  om.	  
	  

Bænkevarmer	  træf	  	  
Sidste	  år	  fik	  vi	  penge	  af	  Lokalforum	  til	  at	  købe	  et	  nyt	  sæt	  bord	  og	  bænke	  
til	  Kilden.	  Lars	  har	  sørget	  for,	  at	  vi	  har	  fået	  det	  helt	  rigtige	  sæt	  i	  gedigent	  
egetræ.	  Lars	  og	  Egon	  monterer	  sættet.	  Bylavet	  sørger	  for	  grillpølser,	  øl	  
og	  sodavand.	  Alle	  varmer	  på	  skift	  bænkene	  op	  og	  indvier	  bordet.	  	  
Vel	  mødt!	  	  
	  

Den	  ny	  bestyrelse	  
Mette	  Dinesen	  (Dumpedalvej	  2)	  genvalgtes	  som	  oldermand	  på	  general-‐
forsamlingen.	  Annette	  er	  vores	  nye	  viceoldermand	  og	  sekretær,	  Jens	  
Ulrik	  kasserer,	  Thomas	  ansvarlig	  for	  www.soderup.dk,	  Vinnie	  for	  nyheds-‐
brevene	  og	  Per	  er	  den	  opmærk-‐	  og	  hjælpsomme	  suppleant.	  
	  

På	  generalforsamlingen	  besluttede	  vi,	  at	  kontingentet	  fremover	  er	  150	  
kroner	  pr.	  husstand.	  Du	  kan	  betale	  hos	  vores	  nye	  kasserer	  Jens	  Ulrik	  på	  
Tadrevej	  33	  (tlf.	  2342	  3890)	  eller	  sætte	  beløbet	  ind	  på	  bylavets	  konto	  
registeringsnr.	  9040	  kontonr.	  6500769260.	  
	  

Referatet	  fra	  generalforsamlingen	  kan	  læses	  på	  www.soderup.dk.	  Har	  du	  
ikke	  den	  mulighed,	  så	  ring	  til	  Annette	  (tlf.	  6178	  3344).	  
	  

Og	  så	  er	  der	  nyt	  om	  Kildbo	  …	  se	  næste	  side	  
	  

Hilsen	  bestyrelsen	  



Kildebo,	  kilden	  og	  gadekæret	  
	  
Tina	  og	  Tommy	  viste	  os	  vejen!	  Efter	  generalforsamlingen	  sendte	  de	  
mailen	  	  
	  

”	  På	  vejen	  hjem,	  dukket	  der	  lidt	  nye	  tanker	  op	  hos	  os.	  
Madpakkehuset	  Kildebo	  –	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  gamle	  sydlige	  
overdækket	  handelspladser.	  Sådan	  et	  slags	  bålhus	  (uden	  bål)	  men	  
med	  et	  skur	  i	  en	  ene	  ende,	  med	  plancher	  om	  Kilden	  og	  Kildebos	  
historie,	  kort	  over	  vandrestier	  og	  et	  overdækket	  bord	  med	  bænke.	  
Et	  sådan	  sted	  vil	  kunne	  benyttes	  af	  andre	  der	  kommer	  forbi,	  men	  i	  
høj	  grad	  af	  os	  selv	  til	  æblepresning,	  spisning	  ved	  kildedag	  mm.	  Evt.	  
kunne	  vi	  også	  have	  æbletræer	  og	  bier	  der.”	  

	  

Som	  sagt	  så	  gjort.	  Næsten	  da!	  
	  

Kildebo	  arbejdsgruppen	  (Hanne,	  Mette,	  Richard	  og	  Vinnie)	  er	  i	  fuld	  gang	  
med	  at	  søge	  om	  penge	  til	  ”det	  ny	  Kildebo”.	  Den	  første	  ansøgning	  skal	  
afsted	  inden	  den	  15.	  maj	  2013.	  I	  hovedtræk	  går	  projektet	  ud	  på:	  
	  

Huset	  
Vi	  søger	  om	  at	  opføre	  et	  nyt	  hus	  der	  hvor	  Kildebo	  ligger.	  Huset	  opføres	  i	  
som	  to	  små	  sortmalede	  træhuse	  forbundet	  med	  en	  fælles	  bagklædt	  
terrasse	  og	  samlet	  som	  en	  enhed	  med	  et	  stråtag.	  Over	  terrassen	  hvælves	  
stråtaget	  op	  som	  i	  et	  kvistvindue.	  
	  

Et	  sådan	  hus	  opfylder	  vores	  ønsker	  om	  et	  aktivitets-‐	  og	  samlingssted,	  
depot	  for	  bylavets	  ting	  og	  kommunens	  krav	  om	  at	  et	  eventuelt	  ”nyt	  Kil-‐
debo”	  skal	  falde	  ind	  i	  lokalmiljøet	  og	  lede	  tankerne	  hen	  på	  det	  gamle	  
Kildebo.	  På	  terrassens	  bagvæg	  sættes	  plancher	  op	  om	  Kildebos	  og	  
Soderups	  historie.	  
	  

Derudover	  søger	  vi	  også	  om	  et	  nyt	  annex	  (et	  sortmalet	  træhus	  med	  tag	  
af	  tagpap)	  med	  toilet	  og	  redskabsrum.	  	  
	  

Haven	  
Anlægges	  som	  en	  æblelund	  med	  bistader	  og	  med	  siddepladser	  på	  terras-‐
sen	  og	  i	  haven.	  
	  

Gadekærret	  
Renses,	  suges	  for	  slam,	  jordbrinken	  sikres	  og	  betonbrinken	  støbes	  og	  to	  
asketræer	  med	  toptørre	  fælles.	  Vi	  er	  ved	  at	  indhente	  tilbud	  på	  dette	  ar-‐
bejde,	  så	  det	  kan	  ikke	  blive	  mere	  konkret	  lige	  nu.	  
	  
Det	  er	  nu	  du	  skal	  ud	  af	  busken	  med	  dine	  kommentarer	  og	  gode	  ideer!	  
Lad	  os	  høre	  dem	  inden	  den	  10.	  maj	  2013.	  Læs	  hele	  projektbeskrivelsen	  
på	  www.soderup.dk	  fra	  på	  onsdag	  den	  8.	  maj.	  


