
Soderup	  Bylav	  
Referat	  af	  generalforsamling	  den	  28.	  april	  2014	  

	  
Dagsorden	  ifølge	  bylavets	  vedtægter	  §6:	  
	  

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

	  

Fremmødte:	  29	  medlemmer	  fordelt	  på	  20	  husstande.	  	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
Per	  Hove	  valgtes	  til	  dirigent	  og	  konstaterede,	  at	  indkaldelse	  til	  generalforsamlingen	  
var	  sendt	  rettidigt	  ud	  med	  indkaldelse	  i	  nyhedsbrevene	  januar	  2014	  og	  april	  2014.	  
	  
2.	  Oldermandens	  beretning	  v.	  Thomas	  Hjorth,	  konstitueret	  oldermand	  
Thomas	  konstaterede	  i	  sin	  beretning,	  at	  
• Skt.	  Hans	  Fest,	  Loppemarked,	  Kildedag,	  Æblemostedag,	  Juletræstænding	  og	  i	  år	  

også	  ”Spis	  din	  nabos	  mad”	  er	  arrangementer,	  der	  gør	  Soderup	  til	  levende	  
landsby	  og	  jo	  flere	  der	  er	  med	  –	  også	  i	  afholdelse	  –	  desto	  stærkere	  fællesskab.	  	  

• Kildebo-‐gruppen	  arbejder	  flittigt.	  Har	  skaffet	  800.000	  kroner	  og	  arbejder	  hårdt	  
på	  at	  få	  de	  sidste	  par	  hundrede	  tusinder	  hjem	  så	  Det	  ny	  Kildebo	  kan	  blive	  til	  
virkelighed.	  

• I	  august	  tak	  Mette	  sig	  som	  oldermand	  for	  at	  engagere	  sig	  100%	  i	  Kildebo-‐
gruppen.	  Resten	  af	  bestyrelsen	  rekonstituerede	  sig	  på	  fredelig	  vis.	  

	  
3.	  Revideret	  regnskab	  v.	  Jens-‐Ulrik	  Funch,	  kasserer	  
• Jens-‐Ulrik	  omdelte	  og	  forklarede	  regnskabet.	  	  
• Der	  er	  40	  betalende	  husstande,	  der	  er	  medlemmer	  af	  bylavet.	  
• Kontingentet	  for	  det	  kommende	  blev	  fastholdt	  som	  150	  kr.	  pr.	  husstand.	  
• Kontingent	  perioden	  blev	  drøftet.	  Vedtægterne	  oplyser	  ikke	  en	  regnskabs-‐

periode.	  Jytte	  Olsen	  fortalte,	  at	  den	  normalt	  havde	  været	  fra	  generalforsamling	  
til	  næste	  generalforsamling.	  Bestyrelsen	  vil	  vurdere	  om	  vedtægterne	  skal	  
præciseres	  omkring	  emnet.	  

	  
4.	  Indkomne	  forslag	  
Bestyrelsen	  havde	  ikke	  modtaget	  forslag	  fra	  medlemmerne.	  
	  
5.	  Valg	  af	  oldermand	  
Per	  Hove	  valgtes	  med	  applaus.	  



	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
Da	  Annette	  Rise	  ikke	  ønskede	  genopstilling	  til	  bestyrelsen,	  skulle	  der	  vælges	  et	  nyt	  
medlem	  til	  bestyrelsen.	  Tommy	  Mathiesen	  (alias	  Mathis)	  valgtes	  for	  de	  kommende	  
to	  år.	  
Som	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  valgtes	  Niels	  Tranberg,	  som	  1.	  suppleant	  og	  Jørn	  
Arrild	  som	  2.	  suppleant.	  
	  
Den	  samlede	  bestyrelse	  ser	  nu	  således	  ud:	  
Per	  Hove,	  formand	  (vælges	  for	  1	  år	  ad	  gangen)	  
Jens-‐Ulrik	  Funch	  (ikke	  på	  valg,	  da	  han	  i	  2013	  valgtes	  for	  en	  2-‐årig	  periode)	  
Thomas	  Hjorth	  (ikke	  på	  valg,	  da	  han	  i	  2013	  valgtes	  for	  en	  2-‐årig	  periode)	  
Tommy	  Mathiesen	  (Mathis),	  valgtes	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  
Vinnie	  Andersen,	  valgtes	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  
	  
Flere	  deltagere	  udtrykte	  ønske	  om,	  at	  det	  fremover	  fremgik	  af	  indkaldelsen	  til	  
generalforsamlingen,	  hvor	  mange	  der	  skulle	  vælges	  til	  bestyrelsen.	  
	  
7.	  Valg	  af	  revisor	  og	  suppleant	  
Richard	  Attwell	  vil	  gerne	  fortsætte	  som	  revisor.	  
Leif	  Kildeby,	  vil	  gerne	  være	  revisorsuppleant.	  
	  
8.	  Eventuelt	  
• Tour	  de	  Smørhullet.	  Jytte	  Lundqvist	  fortalte	  om	  cykelturen	  gennem	  

landsbyerne	  søndag	  den	  11.	  maj	  som	  Lokalforum	  har	  arrangeret.	  Cykelister	  og	  
frivillige	  til	  servering	  i	  Soderup	  kan	  tilmelde	  sig	  hos	  Jytte.	  

• Nabohjælp	  og	  forebyggelse	  af	  indbrud.	  Hvordan	  følger	  vi	  op	  på	  vinterens	  
foredrag?	  spurgte	  Niels.	  Den	  nye	  bestyrelse	  blev	  opfordret	  til	  at	  tage	  den	  sag	  
op.	  

• Det	  ny	  Kildebo	  udvikler	  sig	  stadig	  og	  mangler	  forsat	  finansiering.	  Vinnie	  gav	  en	  
status	  for	  projektet	  og	  varslede	  indkaldelse	  af	  et	  borgermøde	  i	  august	  måned.	  
På	  det	  møde	  skal	  vi	  forhåbentlig	  også	  drøfte	  vedligeholdelses-‐	  og	  driftsbudget.	  

• Andeholdet	  i	  bylavets	  fællesjord	  blev	  drøftet	  med	  udgangspunkt	  i	  Bos	  
spørgsmål	  om,	  hvem	  der	  ejer	  ænderne.	  

• www.soderup.dk,	  Marianne	  efterlyste	  opdatering	  af	  siden	  da	  det	  var	  vanskeligt	  
at	  finde	  oplysninger	  om	  hvem,	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  m.m.	  

• Bylavets	  Udlejningsting.	  Hanne	  foreslog,	  at	  bestyrelsen	  udsender	  en	  oversigt	  
med	  priser	  over	  bylavets	  forskellige	  udlejningsting	  (borde,	  stole	  m.m.)	  

• Skt.	  Hans.	  Hanne	  og	  Lars	  inviterede	  til	  bål	  Skt.	  Hans	  aften.	  
	  
	  
For	  referatet	  
Vinnie	  Andersen	  
	  
Godkendt	  på	  bestyrelsesmødet	  den	  4/6-‐2014.	  
	  

- som samtidig siger 
tak til Inger og 
Hanne for dejlige, 
friske kager til 
generalforsamlingen 
	  


