
	  

Bylavets	  nye	  bestyrelse	  er	  i	  gang.	  Vi	  glæder	  os	  til	  det	  kommende	  år	  med	  de	  
traditionelle	  højdepunkter	  og	  måske	  et	  par	  nye.	  Indtil	  videre	  ser	  det	  sådan	  ud:	  

	  
Mette	  Dinesen	  (Dumpedalvej	  2)	  er	  vores	  ny	  Oldermand.	  Nedenfor	  kan	  du	  se	  
hele	  bylavsbestyrelsen.	  Referatet	  fra	  generalforsamlingen	  kan	  du	  læse	  på	  
www.soderup.dk.	  Har	  du	  ikke	  den	  mulighed,	  så	  ring	  til	  Mette	  (2620	  8604)	  og	  
én	  af	  os	  kommer	  forbi	  med	  referatet	  til	  dig.	  	  
	  

På	  www.soderup.dk	  kan	  du	  også	  tilmelde	  dig	  til	  IT-‐kursus	  (Thomas	  6177	  5543),	  
læse	  om	  gågruppen	  Fodslav,	  se	  mere	  cykelløb	  i	  Soderup	  og	  meget	  andet.	  Har	  
du	  forslag	  til	  hjemmesiden	  (fælles	  arrangement,	  en	  fortælling,	  kageopskrift,	  
sang	  eller	  andet)?	  Så	  ring	  til	  Thomas	  for	  at	  få	  lagt	  det	  på.	  
	  

I	  maj	  måned	  banker	  vi	  på	  dørene	  i	  Soderup.	  For	  at	  fortælle	  lidt	  om	  bylavet	  og	  
for	  at	  opfordre	  dig	  til	  at	  betale	  kontingent.	  Det	  koster	  100	  kroner	  pr.	  husstand.	  
Du	  kan	  betale,	  når	  vi	  kommer	  forbi.	  Du	  kan	  også	  betale	  på	  netbank	  til	  bylavets	  
konto:	  registeringsnr.	  9040	  og	  kontonr.	  6500769260.	  
	  

Hilsen	  bestyrelsen	  
	  
	  

	  
Mette	   Henning	   Annette	   Jørn	   Thomas	   Vinnie	  

Oldermand	   Viceoldermand	   1.	  Sekretær	   Suppleant	   Webredaktør	   2.	  Sekretær	  

NYHEDSBREV	  Soderup	  Bylav	  

Sankt	  Hans	  fest	  den	  23.	  juni	  ’12	  
Loppemarked	  den	  25.	  august	  ’12	  
Kildedag	  den	  16.	  september	  ’12	  

Æblepressedag	  oktober	  ’12	  (dato	  følger)	  
Juletræet	  tændes	  den	  1.	  december	  ’12	  

Nytårs	  Brunch	  i	  januar,	  vil	  du	  være	  vært/værtinde?	  
Generalforsamling,	  den	  8.	  april	  ’13	  

	  

Sæt	  X	  i	  kalenderen	  nu,	  -‐	  så	  går	  du	  ikke	  glip	  af	  noget!	  
	  
	  


