
	  
	  

NYHEDSBREV Soderup Bylav 
 

Generalforsamling 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Soderup Bylav mandag d. 8. april kl.19 - 21:30 i 
konfirmandstuen. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Oldermanden aflægger beretning 
3. Revideret regnskab fremlægges 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af oldermand 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Valg af revisor og suppleant 
8. Eventuelt 
 

Ad 1. Ole Lyngbye er foreslået. 
 

Ad 4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. 
 

Ad 4. Bestyrelsen foreslår, at §4 i vedtægterne ændres fra "Bylavet ledes af en be-
styrelse bestående af en oldermand samt 4 øvrige medlemmer" til "Bylavet ledes af 
en bestyrelse bestående af en oldermand samt 4-6 øvrige medlemmer". 
Begrundelse: Bestyrelsen har mange vigtige og interessante opgaver at tage sig af, 
og vi har brug for flere til at løfte arbejdet.  
 

Ad 5. Mette er på valg og genopstiller. Andre kandidater er velkomne. 
 

Ad 6. Thomas og Henning er på valg. Thomas genopstiller. Henning genopstiller 
ikke. Derfor er der som minimum behov for en ny kandidat. Ring gerne til Henning 
eller Mette hvis du vil høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen. 
Andre kandidater er velkomne. Hvis vedtægtsændringer i pkt. 4 vedtages, opfordrer 
vi yderligere medlemmer til at opstille til bestyrelsen. 
 

Efter generalforsamlingen er der tid til at Kildebo arbejdsgrupperne fremlægger 
deres forslag om fremtiden for Kildebo og byens fællesjord, og at vi tager en fælles 
snak om, hvad der nu skal ske. 

 

VELMØDT!  
 

Bestyrelsen 
18. marts 2013 

 
Nyt om Kildebo og fællesjorden … SE bagsiden 



Nyt om Kildebo og fællesjorden 
 
Efter borgermødet den 6. februar 2013 har bylavet været i tæt kontakt med Holbæk 
Kommune for at afklare, hvilke muligheder vi har i forhold til Kildebo og fællesjorden 
som huset, gadekæret og kilden ligger på. 
 
Kort fortalt skal Lokalplan 18.03 fra 2009 være grundlaget for vores forvaltning og 
udvikling af Kildebo. Det betyder blandt andet, at: 
 

• Kildebo må ikke rives ned, uden at der opføres et nyt hus på stedet 
• Kilde bo må ikke forfalde. 
 

Begge scenarier vil blive mødt med krav om genopførelse. 
 
Efter kommunens folk har set Kildebo og konstateret, at huset ikke har den 
arkitektoniske værdi og stand, som man troede, medgiver man, at vi står i et 
dilemma med hensyn til Kildebo og at de derfor vil være åbne overfor at give 
dispensation i forhold til Lokalplanens bestemmelser, hvis den rigtige ide opstår. 
Den rigtige ide – som skal komme fra os – vil skulle indeholde: 
 

• at det historiske miljø som Kildebo er en del fastholdes 
• at Kildebos historie tydeligt fremtræder. 

 
Kommunen har ikke nogen holdning til hvordan et eventuelt nyt hus indrettes og 
bruges. Det skal blot være inden for lovgivningens og lokalplanens rammer. 
 
Holbæk Kommune er meget åben overfor, at vi eventuelt søger fondsmidler til at 
løfte opgaven. Der er ikke byfornyelsesmidler at hente i Holbæk Kommune da 
kommunen har valgt ikke at indgå i ordningen. 
 
Derimod har kommunen en lokal udviklingspulje på 400.000 kr. for det kommende 
år. Bylavet har inviteret to lokalpolitikere til Kildebo for se huset, stedet og drøfte 
dels muligheder for at komme i betragtning til en andel af dette beløb dels andre 
løsningsmuligheder. Mødet bliver afholdt inden generalforsamlingen den 8. april. 
 
DER ER SÅLEDES AL MULIG GRUND TIL AT fortsætte det gode arbejde som vi startede 
på borgermødet. Bestyrelsen håber, at alle arbejdsgrupperne når at have et eller 
flere bud med den 8. april om fordele, ulemper, barrierer og løsningsforslag til et 
Kildebo årgang 2013. Du er også velkommen til at fremlægge dit eget forslag. 
 
Vi har ikke fået en ”blanco check” fra Holbæk Kommune, men vi en god dialog og 
nogle store, lydhøre ører. Lad os gribe chancen!  

 
 

	  


