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Bestyrelsen har nu kons/tueret sig og er således: 

Oldermand: David Larsson - Rosenvænget 5 

Viceoldermand og kontakt :l Lokalforum: Flemming Albers – 

Dumpedalvej 10 

Sekretær: JeGe Arrild – Dumpedalvej 5 

Kasserer: Jens-Ulrik Funch – Tadrevej 33 

PR ., web-ansvarlig og nyhedsbrev: Kasper Stenberg – Kilden 11 

Suppleant: Richard AGwell - Soderup Kirkevej 17 

Ikke medlem af bestyrelsen men kons/tueret depotbestyrer:  

Anne Ringstrøm Marvig - Rosenvænget 4 

E-mailadresser /l bestyrelsen: 

Oldermand – oldermand@soderup.dk 

Viceoldermand – viceoldermand@soderup.dk 

Sekretær – sekretaer@soderup.dk 

Kasserer – kasserer@soderup.dk 

Webmaster og PR. – webmaster@soderup.dk 

Depotbestyrer – depotbestyrer@soderup.dk 

Referatet fra generalforsamlingen kan nu findes på hjemmesiden 

soderup.dk. 
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AkAvitetsdag ved Kildebo 

I forbindelse med sommersæsonens afslutning og eYerårets komme vil vi 

gerne invitere :l ak:vitetsdag i Kildebo. I løbet af dagen hjælpes vi alle 

med at lave følgende opgaver: 

- Oprensning af gadekæret og beskæring 

af beplantning omkring gadekæret 

- Fjerne beplantning på skrænt og rundt 

om bistaderne 

- Maling af Kildebo’s træværk 

Hvis der opstår flere opgaver end de 

ovennævnte frem mod ak:vitetsdagen, 

så besluGer vi på dagen, hvilke opgaver 

der kan løses og hvilke, der skal vente. 

 

I forbindelse med arrangementet kan I, hvis I har 

lyst :l det, medbringe jeres egen frokost. Så kan 

vi sammen og med passende afstand nyde vores 

egen medbragte frokost og hinandens selskab.  

Bylavet giver øl, vand og kaffe, men man skal selv 

medbringe service. 
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Lørdag d. 17/10 fra kl. 10.
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Aflysning af Oktoberfesten! 

Grundet Covid-19 og de øgede smiNetal her i 

eOeråret, har vi været nødsaget Al at aflyse 

årets Oktoberfest! 

Vi håber, det bliver muligt i 2021 at fejre 

Oktoberfesten sammen og gentage succesen 

fra :dligere år. 

EOerårsbeskæring i Soderup 

EYer at æblesæsonen er gået på held, og vi 

har plukket en masse gode æbler fra vores 

skønne æbletræer, er det nu :d :l at få 

træerne beskåret.  

Derfor vil æblelavet gerne mødes med alle, 

der har mod på beskæring af æbletræer og 

lyst :l hyggeligt samvær. Er du den glade ejer 

af et eller flere æbletræer, som trænger :l 

en kærlig hånd, så er deGe helt sikkert noget 

for dig. 

Hvis deGe har din interesse, så mødes vi ved 

Kildebo, søndag d. 4. oktober, KL. 14. 
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AkAvitetskalender 2020/2021 

Herunder kan I finde en oversigt over de ak:viteter, Bylavet vil abolde det 

næste års :d. Skriv det i kalenderen allerede nu, så flest muligt kan 

deltage i de forskellige ak:viteter. 

AkAvitetsdag Kilden: 17. oktober 2020 

Juletræshejsning: 28. november 2020 

Juletræsnedtagning/Nytårskur: 9. januar 2021 

Spis din nabos mad (hvis omstændighederne Allader det): februar 2021 

Hjertestarter(lands)indsamling: 30. maj 2021 

KonAngent 

KonAngenAndbetaling for 2020 

• Kon:ngent forfalder :l betaling hur:gst muligt 

• Opkrævning af kon:ngent er fortsat personligt 

• Kon:ngent for 2020 er fastsat :l 200,00 kr. pr. person 

• De, der har betalt det gamle kon:ngent (150,00 kr. pr. person), mangler 

at betale 50 kr. pr. medlem 

Kon:ngentet kan indbetales via netbank :l Bylavets konto i SparNord med  

reg.nr. 9040 konto-nr. 6500769260 eller direkte :l kasseren Jens-Ulrik, 

Tadrevej 33. I er også velkomne :l at betale kon:ngent på 

Ak:vitetsdagen.
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