
Onsdag 6/2-2013

Velkommen
til møde 
om Kilden



Program

✤ Fælles spisning, 18.00 til ca. 18.30

✤ Velkomst ved Mette, 18.30 - 18.45

✤ Kildebo: Status, dilemmaer og muligheder ved Vinnie, 18.45 - 19.15

✤ Tal med din nabo, ca. 3 minutter

✤ Diskussion ved bordene, ca. 19.20 - 20.15

✤ Hvert bord fortæller og sammenfatning, 20.15 - 21.00

✤ Næste skridt ved Mette, 21.00 - 21.30
NB!
Vi slutter kl. 21.30



Velkommen

✤ Møde for alle i Soderup

✤ Formål: Hvordan for forvalter vi vores fællesjord til alles gavn?

✤ Velkommen til Ditte Galsgård, lokalforumskonsulent Holbæk Komm.



Onsdag 6/2-2013

Kilden
- status
- dilemmaer
- muligheder



Fra lokalplan 18.03, udsnit af kort o. Soderup
Lysegrøn: Miljøer der skal bevares
Mørk lilla: Bygninger m. høj bevaringsværdi

Matrikelkort, modtaget  fra Holbæk komm. 1/2-13

“Kilden findes stadig ..., og
endvidere et gadehus, en stråtækt
bindingsværksbygning, rejst i 1850
som bolig ... omkring 1848-50. Huset 
ejes nu af hartkornsejerne i Soderup,
og administreres af Soderup bylav.”



bBy
Tinglysningen:
Hartkornsejerne = Bylavet 
ejer huset
Administrator = John 
Wallin, Søborg

Kildebo har en høj bevaringsværdi =
så godt som fredet.



Status: Kildebo

✤ ÷ Indtægter

✤ + Udgifter

✤ Uhensigtsmæssigt vedligeholdt

✤ Ingen opsparing



Status: Gadekær

✤ Erodering af betonkant

✤ Toptørre i 2 asketræer

✤ Oprensning af gadekær

✤ Vandstand



Ideerne skal frem ...

Tekst



Dato

Hvem skal lave det her?
VI - OS - DIG & MIG

Hvad giver glæde og mening for dig, din familie og naboer?
Hvad vi ærgre dig, at du skulle melde afbud til?



✤ Landsby engagement:
✤ planlægning
✤ opførelse
✤ vedligeholdelse

✤ Kultur og natur

✤ Tværs af kommunegrænser

✤ Glæde og gavn for mange

Hvem skal nu betale?



Tal med din nabo ... 3 minutter

✤ Hvad er godt ved at bo i Soderup?

✤ Hvordan kan fællesjorden bruges til at gøre det endnu bedre?

✤ Hvad vil du gerne diskutere nu?



Snak ved bordene (til kl. 20.15)

✤ Deltag i den gruppe hvis forslag/emne du helst vil være med til at 
diskutere

✤ Ideerne på bordet! Vælg et par af ideerne og diskuter deres:

✤ Hvad er fordele og ulemper ved hver ide

✤ Hvad kan forhindre os i at gennemføre ideen?

✤ Hvordan kan vi gøre det muligt, at gennemføre 
den?

Lyt - Spørg - Fortæl - Lyt - Spørg - Fortæl 
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Hvad gør vi nu?

✤ Hvordan skal vi organisere os?

✤ Bylav 

✤ Støtteforening, Venneforening

✤ ARBEJDSGRUPPER


