
Fra borgermødet 6/2-13 om
Soderups fælleshus og -jord 

35 mødte frem for at være med til at finde ud af, hvordan vores fælles areal om-
kring Kildebo, kilden og gadekæret fremover bliver til glæde for Sodeurp. Snakken 
gik lystig, spørgsmålene var mange og der kom rigtig mange ideer frem.

Oplæg
Formålet med mødet var at tage fat på en fælles snak om, hvordan vi forvalter 
fællesjorden og -huset til alles gavn. 

Årsagen er, at det ikke længere er en holdbar løsning at lade området hvile i sig 
selv fordi
1. Kildebo kan ikke længere udlejes pga sin tilstand
2. Gadekærets cement kant ind mod vejen Kilden er ved at erodere
3. Bylavet er tinglyst som ejere af Kildebo og fællesjorden og har derfor ansvaret for 

at forvalte det.

Ønsker du at se hele oplægget, så ligger på det vores hjemmeside 
www.soderup.dk.

Referat fra gruppernes diskussioner:
Gruppen om: Udlejning af Kildebo
Medlemmer: Jørn, Niels, Doris, Elisabeth, Marianne, Ole og Gert
Forslag:
1. Sæt gadekæret i centrum, brug energi og pengene på det
2. Adopter Kildebo væk mod vedligeholdelse af det
Frygter for at vi ikke kan få (nok) fondsmidler.

Gruppen om: Fællesarealerne, særligt grunden hvor Kildebo står
Medlemmer: Jens Ulrik, Bo, Per, Anette, Lise, Birthe, Niels og Vinnie
Udgangspunkt for ideerne, er at området skal:
a. Kunne bruges af alle
b. Give os noget, som vi hver især ikke har i forvejen
c. kun kræve lidt vedligeholdelses 
Forslag: Æbletræer og bistader, Motionsredskaber til udendørs brug, Pentanque 
bane, Kombineres med trampestier.
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Gruppen om: Fælleshus
Medlemmer: Tommy, Henning, Egon, Karen, Jette, Pia, Jacob og Inge
Forslag:
Formål med et fælleshus: at styrke sammenholdet i Soderup
Forslag: Hus for kreative værksteder til fx litteraturgruppe, skak, vinsmagning.

Gruppen om: Bygge nyt
Medlemmer: Richard, Lars, Hanne, Jytte, Åse og John
Forslag:
1. Byg 2-3 seniorboliger, det vil ligge i forlængelse af Kildebos historie
2. Skur til bylavets ting
3. Udmatrikulering mhp salg, der kan finansiere renovering af gadekær
4. Nyt hus til beboelse i samme stil og til depot af bylavets ting.

Gruppen om: Stier
Medlemmer: Jørgen, Mette og Thomas
Forslag: Stisystem der følger kilderne og åerne ledsaget af: sti-pas, foto til uploads, 
attraktioner som fugletårn.
Opgave: at kortlægge de gamle kirke- og trampestier.

Fælles diskussion
- forslag om, at bestyrelsen kontakter Frilandsmuseet og Nyvang for at høre om de 

vil være interesseret i Kildebo før plan for området iværksættes
- skal de nærmeste naboer til kilden, Kildebo og gadekærets have en form for 

vetoret?

Arbejdsgrupperne
Stigruppen: Jørgen og Mette
Fælles areal gruppen: Birthe, Bo, Lise, Per og Vinnie
Bygge nyt gruppen: Gert, Hanne, Klaus, Richard, Thomas og Vinnie
Fælles hus gruppen: Jytte (Tadrevej) og Henning
Udlejning: Gert, Gurli og Jørn.

Kontakt en fra arbejdsgrupperne hvis du ønsker at høre mere, har forslag eller 
gerne vil deltage i arbejdet. Spørg evt. Mette efter kontaktoplysninger (2620 8604 / 
metdin@gmail.com).

Grupperne fremlægger deres forslag på generalforsamlingen mandag 8. april 2013. 
På generalforsamlingen drøfter vi, hvilke spor vi fortsat skal forfølge, og hvordan vi 
organiserer arbejdet.

Siden borgermødet har vi undersøgt, om Kildebo kan “eksporteres” til Frilands-
museet eller Andelsbyen Nyvang. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Vi har desuden holdt møde med Holbæk Museum og Holbæk Kommune, for at 
blive blive sikre på Kildebos status og hvad vi må.  Vi tager endnu et møde med 
kommunen i den kommende tid for at komme det nærmere endnu. 

For referat Mette & Vinnie
februar 2013

mailto:metdin@gmail.com
mailto:metdin@gmail.com

