
Maj 2017 

 
                Se også bagsiden    

 

 

 

 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig og ser sådan ud: 

Thomas blev forfremmet til bestyrelsesmedlem, da vi har besluttet at Oldermandsfunktionen skal gå på 

omgang. 

 

Oldermand 8/5-7/8: Malene 

Oldermand 8/8-7/11: Jette  

Oldermand 8/11-7/2: Bo 

Oldermand 8/2- og frem til generalforsamlingen: Thomas. 

 

Viceoldermand 8/5-7/8: Jette 

Viceoldermand 8/8-7/11: Bo 

Viceoldermand 8/11-7/2: Thomas 

Viceoldermand 8/2- og frem til generalforsamlingen: Malene 

 

Sekretær: Thomas 

Kasserer: Jens-Ulrik 

PR. og web-ansvarlig: Bo 

Depotbestyrer: Malene 

Medlem: Jette 

Suppleant: Flemming 

 

E-mail adresser og telefon numre til bestyrelsen 

Oldermand – oldermand@soderup.dk – tlf.: Se bylavets hjemmeside (skiftes hver 3. måned) 

Viceoldermand og nyhedsbrev – viceoldermand@soderup.dk – tlf.: Se bylavets hjemmeside 

Webmaster og PR. – webmaster@soderup.dk – tlf.: 60 17 12 85 

Kasserer – kasserer@soderup.dk – tlf.: 23 42 38 90 

Depotbestyrer – depotbestyrer@soderup.dk – tlf.: 28 43 83 40 

Sekretær – sekretaer@soderup.dk – tlf.: 23 42 38 90 

Arrangementer: 

Stafet for livet: 
10 og 11. juni - Støt Kræftens bekæmpelse ved deltagelse. Se Stafet for Livets hjemmeside www.stafetforlivet.dk 

Tølløse har et åbent hold: Se evt.  www.stafetforlivet.dk/stafet/toelloese/tilmeldte-hold/hold/7763 

 

Kildebofest 20. maj fra kl. 13.00 
Vinnie, Hanne og Richard har forberedt et BRAG af en sommerfest. Se den allerede omdelte invitation eller vores 

hjemmeside - http://soderup.dk/2017/04/sommerfest-2017-saet-x-i-kalenderen-20-maj/ 
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Laden er pyntet, bordet er dækket og grillen er klar kl.18.00. 

Husk derfor blot tallerkener, glas, bestik og mad til jer selv. 

 

Underholdning:  

Amerikansk lotteri (Husk småpenge) 

Som noget nyt i det amerikanske lotteri indsamler vi sponsorater fra byens borgere. 

F.eks. En gang massage, Vinduespudsning, Støvsugning af bilen, En børfuld æbler, Maling af et 

plankeværk, En græsslåning, et stykke legetøj oma. 

.  

Vi sælger øl, vin og vand til rimelige priser - Der er kaffe, the og kage til alle. 

Vi opfordrer alle til at støtte bylavet, ved at købe drikkevarerne af bylavet.  

Vi tager afsked med heksen kl. 21.00 hos Hanne og Lars,  

hvor bålet tændes til glæde for både store og små. 

 

Pris: Medlemmer af bylavet: Voksne 50 kr. Ikke medlemmer af bylavet: Voksne 100 kr.  

Kagebagere og børn er gratis.  (Husk ved tilmelding at fortælle om du bager en kage) 

 

Har du lyst til at hjælpe med borddækning eller oprydning er du meget velkommen. 

Vil du sponsere til det amerikanske lotteri?  

Giv besked til nedenstående! Gerne så hurtigt som muligt  

Tilmelding: Senest fredag d. 16. juni til skal ske til: 

Malene: depotbestyrer@soderup.dk tlf.: 28 43 83 40 

eller Flemming flal@live.dk tlf.: 61 27 61 47 

Kontingent  
Kontingent indbetaling for 2017 

 
Som følge af vedtægtsændringerne på generalforsamlingen d. 24/04-2017 blev følgende godkendt 
som har indvirkning på kontingentet for 2017: 
- Regnskabsåret følger nu kalenderåret 
- Kontingent forfalder til betaling senest d. 1/06-2017 
- Kontingent opkrævning er nu personligt (dækker en person - mod tidligere husstanden) 
- Kontingent for 2017 blev fastsat til kr. 150,00 pr. person 
Kontingentet kan indbetales via Netbank til bylavets konto i SparNord  
reg.nr. 9040 konto nr. 6500769260 eller direkte til kasseren Jens-Ulrik, Tadrevej 33. 
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