
	

NYHEDSBREV	Soderup	Bylav	
	

Generalforsamling	
Mandag	den	24.	april	2017	kl.	19:00	–	22:00	

i	Konfirmandstuen	
	
	

	

	
	

	
	

	

Forud	for	generalforsamlingen	byder	Bylavet	på	snitter	og	Øl-
lavet	på	øl,	fra	sin	første	bryg.	Spisningen	starter	kl.	18:00.	
Ønsker	du	at	deltage	i	spisningen?	Så	tilmeld	dig	hos	Vinnie,	e-
mail	oldermand@soderup.dk,	tlf.	4168	9773	eller	Kilden	21	
senest	fredag	den	21.	april.	
	
	
	
Forslag	til	dagsorden:	
	
1.	Valg	af	dirigent	og	referent	
2.	Oldermanden	aflægger	beretning	
3.	Det	reviderede	regnskab	fremlægges	
4.	Indkomne	forslag	
5.	Fastsættelse	af	kontingent	
6.	Valg	af	oldermand	
7.	Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	og	suppleanter	
8.	Valg	af	revisor	og	suppleant	
9.	Eventuelt	(forslag	kan	ikke	komme	til	afstemning	under	
dette	punkt)	
	
	
Til	punkt	4.	Indkomne	forslag	
• Bestyrelsen	har	lavet	et	nyt	udkast	til	vedtægter.	Udkastet	

er	vedlagt	dette	nyhedsbrev.	De	gældende	vedtægter	kan	
ses	på	www.soderup.dk	eller	fås	ved	henvendelse	til	ét	af	
bestyrelsesmedlemmerne.	

• Forslag	til	punkt	4	skal	være	bestyrelsen	i	hænde	senest	
søndag	den	16.	april	2017.	
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Til	punkt	6.	Valg	af	oldermand	
• Vinnie	genopstiller	ikke.	
• Alle	medlemmer	af	Soderup	Bylav	er	valgbare	som	

oldermand.	
	
Til	punkt	7.	Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	og	suppleanter	
• Bestyrelsen	indstiller,	at	den	kommende	bestyrelse	sam-

mensættes	af	4	bestyrelsesmedlemmer	og	2	suppleanter.	
• Jens-Ulrik		og	Leif	er	på	valg.	Jens-Ulrik	genopstiller.	Leif	

genopstiller	ikke.	
• Thomas,	der	har	været	suppleant	og	sekretær	i	bestyrelsen,	

opstiller	til	bestyrelsen	
• Mathis,	der	har	været	suppleant,	genopstiller	ikke.	
• Alle	medlemmer	af	Soderup	Bylav	er	valgbare	til	be-

styrelsen.	
	
Til	punkt	8.	Valg	af	revisor	og	suppleant	

• Dannie	genopstiller	ikke	som	revisor	
• Jørn	genopstiller	som	revisorsuppleant.	

	
Til	punkt	9.	Eventuelt	

• Jette	viser	Min	landsby	App.	
	
	
	

VELMØDT 
	
Bestyrelsen	
31.	marts	2017	

	
	
	
	

Husk!	Du	kan	betale	kontingent	på	generalforsamlingen	
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Forslag til vedtægtsændringer ved bestyrelsen 
 
Tilføjelser og betydningsfulde ændringer markeret med gult.  
Forslagets § 10 er den nuværende § 8, bortset fra at vi foreslår, at de to første 
sætninger slettes.  
 
 
§ 1 
Soderup Bylav skal virke for fælles interesser beboerne imellem, interesser over for 
kommune, regionale og statslige myndigheder, samt varetage beboernes interesser i 
byen og dens omgivelser, herunder miljø, natur, kultur, infrastruktur og lignende 
forhold. Desuden skal Soderup Bylav virke samlende for beboerne ved at tage 
initiativ til fællesarrangementer. 
 
§ 2 
Bylavets opgave er på bedste måde at varetage byens fælleseje, ejendommen 
"Kildebo”, Kilden 14 samt kilden beliggende på byens gadejord. 
 
§ 3 
Som medlemmer af Soderup Bylav kan optages nuværende og tidligere beboere i det 
gamle Soderup. Bestyrelsen afgør ved simpelt flertal eventuelle tvivlsspørgsmål 
omkring optagelse af medlemmer. 
Ophører et medlemskab af bylavet, bortfalder enhver medlemsret og -pligt. 
Vedkommende, der udtræder af bylavet, har ingen krav på refusion af kontingent 
eller udbetaling af en andel i bylavets eventuelle formue.  
 
§ 4 
Bylavet ledes af en bestyrelse bestående af en oldermand samt 4 øvrige medlemmer. 
Oldermanden vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De øvrige fire 
bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og valgene tilrettelægges således, at kun to 
af medlemmerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. En valgperiode går fra 
generalforsamling til næste generalforsamling. 
Afgår oldermanden i utide, beslutter bestyrelsen, hvem der blandt bestyrelsens 
øvrige medlemmer er midlertidig oldermand indtil næste generalforsamling.  
Hvis et medlem træder ud af bestyrelsen, indtræder valgte suppleant. 
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af 
stemmelighed er oldermandens stemme udslagsgivende. 
Der vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år af gangen.  
	
	
	
	
_	:			
§ 5 
Bylavets regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant.  Revisor og revisorsuppleant 
vælges for en regnskabsperiode.  
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§ 6 
a. Generalforsamlingen er bylavets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år den første mandag efter anden påskedag. Hvis mandag efter 
anden påskedag falder i maj måned, flyttes generalforsamlingen til mandag før 
palmesøndag.  

b. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel. Forslag, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 
8 dage før denne.  

c. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, dersom mindst 1/4 
af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  

d. Hver husstand, der er medlem af bylavet, har én stemme. Et medlem kan 
medbringe højst én fuldmagt. 

 
§ 7 
På ordinær generalforsamling foretages følgende: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Oldermand aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af oldermand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisor og suppleant 
9. Eventuelt (forslag kan ikke komme til afstemning under eventuelt). 
 
§ 8 
Medlemmer betaler årligt kontingent pr. husstand. Kontingentet fastsættes af 
generalforsamlingen. Kontingentet skal dække bylavets løbende udgifter. 
Kontingentet forfalder til betaling senest 1. juni i året hvor generalforsamlingen 
afholdes.  
 
§ 9 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af kassereren og 
revideres af revisoren. Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen. 
	
	
	
	
§ 10 
Bestyrelsen konstituerer sig med: 
- Viceoldermand 
- Kasserer 
- Sekretær 
- PR-ansvarlig 
 
§ 11 
a. Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmetal af de fremmødte medlemmer.  
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b. Nedlæggelse af Soderup Bylav kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte 
medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 
mindst 14 dages mellemrum. Ved nedlæggelse af Soderup Bylav beslutter 
generalforsamlingen, hvorledes lavets midler skal anvendes eller lavets gæld 
skal afvikles. 

 
§ 12 
Bylavet tegnes af oldermanden og kassereren i forening.  
Bylavet hæfter alene med sin formue og ingen medlemmer, bestyrelsesmedlemmer 
eller oldermand hæfter personligt for bylavets indgåede forpligtelser.  
	

	
	


