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Generalforsamling 
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 – 22:00 

i Konfirmandstuen 

Soderup Kirkevej 12 

 

 

 

Forud for generalforsamlingen byder Bylavet på snitter. Spisningen starter kl. 18:00. 

 

Ønsker du at deltage i spisningen? Så tilmeld dig hos Thomas,  

e-mail: oldermand@soderup.dk, tlf. 20824539 eller Soderup Kirkevej 23. 

senest tirsdag den 3. april. 

 

Som varslet i Soderup Bylavs Nyhedsbrev i januar 2018 har vi været nødsaget til at flytte datoen for 

generalforsamlingen til tirsdag, den 10/4 2018, da det ikke var muligt at låne konfirmandstuen mandag, 

den 9/4 2018. Vi håber, generalforsamlingen har forståelse herfor, således at generalforsamlingen kan 

erklæres beslutningsdygtig. 

 

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) 
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Til punkt 4. Indkomne forslag 

 

• Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 

mandag den 2. april 2017. 

 

 

Til punkt 6. Valg af oldermand 

• Thomas 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 sammensættes af 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 

• Bo og Malene er på valg. Bo og Malene genopstiller ikke. 

• Flemming, der har været suppleant, 

opstiller til bestyrelsen. 

• Alle medlemmer af Soderup Bylav er valgbare til be- 

styrelsen. 

 

Til punkt 8. Valg af revisor og suppleant 

• Dannie genopstiller som revisor 

• Jørn genopstiller som revisorsuppleant. 

 

VELMØDT  

Bestyrelsen 

17. marts 2018 

 

 

 

Husk! Du kan betale kontingent på generalforsamlingen 

 

 

 

                                    OBS!               -- --- - - 
 

Den 24/3 er der rally, hvor krydset ved Aastrupvej 



 

NYHEDSBREV 

SODERUP BYLAV  

og Tadrevej er lukket af i tidsrummet 9.00-14.00. 

 


