
Se	  den	  anden	  side	  

	  
	  
	  

Nyhedsbrev	  Soderup	  Bylav	  
	  
Kildebo! 	  Holbæk	  Kommune	  trådte	  gavmildt	  til	  og	  sikrede,	  at	  vi	  kan	  gennemføre	  Det	  
ny	  Kildebo	  som	  planlagt.	  Og	  vi	  er	  allerede	  i	  gang!	  
	  
Onsdag	  den	  6.	  maj	  startede	  Per	  Sørensen	  og	  hans	  folk	  med	  at	  fælde	  træerne.	  De	  
fortsætter	  på	  mandag.	  De	  fældede	  træer	  er	  lagt	  i	  Kildebos	  have.	  Det	  skal	  ende	  som	  
brænde.	  Inden	  da	  skal	  vi	  skære	  det	  op	  i	  25	  cm	  længde,	  så	  det	  er	  klar	  til	  at	  blive	  kløvet	  
til	  brænde.	  I	  weekender	  og	  udenfor	  arbejdstid	  er	  der	  plads	  til	  os.	  
	  
Har	  du	  en	  motorsav	  og	  en	  fritime?	  Så	  vil	  det	  være	  rigtigt	  godt,	  hvis	  du	  vil	  bruge	  den	  
på	  dette	  (husk	  sikkerhedsudstyret).	  

	  

	  
	  
	  

Jo	  mere	  træ	  vi	  har	  skåret	  op	  nu,	  stablet	  i	  de	  rigtige	  bunker	  m.m.	  jo	  hurtigere	  går	  det	  
når	  vi	  skal	  kløve	  det.	  Vi	  har	  en	  benzindrevet	  brændekløver	  til	  rådighed	  de	  næste	  par	  
uger.	  Der	  er	  opgaver	  for	  alle	  muskelgrupper.	  Har	  du	  spørgsmål?	  Så	  ring	  til	  Richard	  
2475	  4035.	  
	  
Husk	  at	  udfylde	  en	  timeseddel	  for	  dit	  frivillige	  arbejde.	  Den	  fås	  på	  arbejdsdagene	  og	  
på	  www.soderup.dk.	  	  
	  
Hvis	  nogle	  af	  jer	  brænder	  for,	  at	  give	  en	  rododendronbusk	  eller	  andet	  fra	  haven	  eller	  
kildebo-‐huset	  et	  nyt	  liv,	  så	  er	  chancen	  her	  nu.	  Efter	  princippet	  ”først	  –	  til	  –	  mølle	  ”	  
kan	  du	  hente	  det	  i	  denne	  eller	  måske	  næste	  weekend.	  Husk	  at	  genfylde	  gravehuller	  
o.lign.	  så	  næste	  mand	  ikke	  falder	  i	  dem.	  
	  
Når	  træerne	  er	  fældet	  og	  væk	  fra	  haven,	  starter	  Claus	  Vesti-‐Olsen	  med	  nedrivning	  af	  
Kildebohuset	  og	  annekset.	  Derefter	  bygger	  han	  et	  nyt	  anneks	  og	  renoverer	  haven.	  
Claus	  slutter	  med	  gadekæret	  m.m.	  Byggeholdet	  står	  for	  at	  bygge	  det	  nye	  aktivitets-‐
hus.	  De	  går	  i	  gang	  omkring	  den	  20.	  maj.	  
	  
Anlægsarbejderne	  er	  planlagt	  til	  at	  være	  færdige	  med	  udgangen	  af	  juli	  2015.	  
	  

	  
	  
	  

	  

Ægte	  Kildbobrænde	  sælges	  
Ask,	  ahorn	  og	  birk,	  -‐	  også	  kløvet.	  

200	  kr.	  pr	  rummeter.	  Overskuddet	  går	  til	  Kildebo.	  
Kontakt	  Lars,	  2081	  8861	  
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Hvilke	  lav	  skal	  du	  være	  med	  i?	  

	  
Det	  er	  også	  nu	  vi	  skal	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  vores	  biavl,	  blomsterflor	  og	  æblelund	  	  
og	  dokumentere	  tilblivelsen	  af	  Det	  ny	  Kildebo.	  Vil	  du	  være	  med	  i	  en	  eller	  flere	  af	  
disse	  aktiviteter?	  Så	  kontakt	  tovholderen	  for	  det/de	  lav	  du	  vil	  være	  med	  i:	  
	  
• Bilavet,	  tovholder	  Per.	  T:	  2275	  7160	  eller	  E:	  chaper@mail.dk	  
• Blomsterlavet,	  tovholder	  Gurli.	  T:	  5918	  5071	  eller	  E:	  Gurli.Cathrine@mail.dk	  
• Dokumentationslavet,	  tovholder	  Svend	  Erik.	  T:	  3123	  2781	  eller	  E:	  

svend.erik.holst@jensen.mail.dk	  
• Æblelavet,	  tovholder	  Birthe.	  T:	  6169	  4864	  eller	  E:	  ribiattwell@gmail.com	  
	  
Lavenes	  opgave	  bliver	  i	  første	  omgang	  at	  planlægge	  hvordan	  biavlen,	  blomsterfloret,	  
æblelunden	  og	  dokumentationen	  gribes	  an,	  vælge	  hvilke	  bier,	  blomster,	  æblesorter	  
vi	  skal	  have;	  sørge	  for	  indkøb,	  tage	  billeder	  m.m.	  

	  
Generalforsamling	  

	  
Den	  13.	  april	  holdt	  vi	  generalforsamling.	  Konfirmandstuen	  var	  fyldt	  op	  med	  en	  livlig	  
og	  snaklig	  forsamling	  med	  over	  30	  deltagere,	  der	  alle	  nød	  godt	  af	  de	  hjemmebagte	  
kager.	  Tak	  til	  Gurli,	  Jytte	  og	  Niels/Carsten!	  	  
	  
Der	  blev	  valgt	  ny	  oldermand,	  to	  nye	  medlemmer	  og	  suppleanter	  til	  bestyrelsen.	  
Referatet	  af	  generalforsamlingen	  ligger	  på	  www.soderup.dk.	  	  
	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  efterfølgende	  sådan:	  

• Oldermand	  –	  Vinnie	  Andersen	  
Kontakt:	  4168	  9767	  eller	  vinnieand@me.com	  

• Viceoldermand	  og	  PR	  –	  Leif	  Kildeby	  Nielsen	  
Kontakt:	  4019	  8479	  eller	  lkildeby@gmail.com	  	  

• Kasserer	  –	  Jens-‐Ulrik	  Funch	  
Kontakt:	  2342	  3890	  eller	  ju-‐funch@live.dk	  

• Sekretær	  –	  Mathis	  (Tommy)	  Mathiesen	  
Kontakt:	  5174	  1018	  eller	  Kilden6@live.dk	  

• Webmaster	  –	  Bo	  Lyhne	  
Kontakt:	  6017	  1285	  eller	  bly@folkogedb.dk	  

• Suppleant	  og	  depot	  –	  Malene	  
Kontakt:	  2843	  8340	  eller	  MaleneKK2004@hotmail.com	  

• Suppleant	  og	  nyhedsbrev	  –	  Thomas	  Heltoft	  
Kontakt:	  2082	  4539	  eller	  theltoft28@gmail.com	  

	  
	  
Har	  du	  betalt	  kontingent	  til	  bylavet?	  Hvis	  ikke	  så	  gør	  via	  netbank	  til	  bylavets	  kontor	  i	  
SparNord	  reg.nr.	  9040	  konto	  nr.	  6500769260	  eller	  direkte	  til	  kassereren	  Jens-‐Ulrik,	  
Tadrevej	  33.	  Kontingentet	  er	  på	  150	  kr.	  pr.	  husstand.	  
	  

Bestyrelsen	  
9.	  maj	  2015	  


