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Velkommen 0l 2021 i Soderup! 

Vi håber julen er veloverstået for jer allesammen, og I er kommet godt ind i det nye 

år. Vi ser frem <l et nyt år, hvor vi nærer et stort håb <l, at vi igen kan nyde hinandens 

selskab <l diverse arrangementer, når 

vi kommer tæ>ere på sommeren. 

Som følge af Corona og de <lhørende 

restrik<oner, var det i år bestyrelsen, 

der under særlige foranstaltninger sat-

te juletræet op og nedtog det igen i 

starten af januar. Det var en stor glæde 

at se, at flere af jer var forbi juletræet 

og sæ>e jeres eget personlige præg på 

træet med jeres eget julepynt. Da vi 

nedtog træet, var der stadig noget ju-

lepynt <lbage, som ikke er Bylavets. Hvis I savner de>e, så kan det aHentes i Kildebo 

eJer aJale med bestyrelsen. 

 

Som I alle ved, er vi i en meget omski<elig 0d, og derfor skal I forberede jer på, at 

Bylavets Generalforsamling i år forventeligt vil blive flyDet 0l en anden dato end d. 

12. april 2021, som det er fastsat 0l ifølge vedtægterne .  

Da restrik<onerne løbende ændres, kan vi ikke på nuværende <dspunkt lægge os fast 

på en ny dato. Vi beder Bylavet have forståelse herfor. 

Vi vil i næste nyhedsbrev komme med yderligere informa<on om generalforsamligen. 
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En glædelig dona0on fra Lokalforum! 

Med Jens-Ulrik som primus motor ansøgte bestyrelsen i slutningen af 2020 Lokal-

forum om en dona<on <l at isolere skuret i 

Kildebo. Til vores store glæde vil Lokalforum 

gerne stø>e projektet, og de har doneret 

5000 kr. <l det. 

Lars (Tadrevej 42) har sagt ja <l at være tov-

holder på projektet, hvilket han skal have stor 

tak for. Hvis nogle ønsker at deltage i det 

spændende og hygsomme arbejde, skal I kon-

takte Lars. 

Ny mand på … 

Ny mand på broen er måske så meget sagt, men fra 1. marts overtager Richard opga-

ven med udlejning af service og andet fra Kildebo. 

Der skal i denne forbindelse lyde en stor 

tak <l Anne for hendes store arbejde med 

udlejningen. Hun har de sidste par år sty-

ret <ngene med hård men også kærlig 

hånd, og derfor er det også store sko at 

skulle udfylde. Heldigvis er Richards sko-

størrelse <lpas stor. 
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Gadekærsudvalget 

Vi er nu tre Soderuppere i Gadekærsudvalget, som består af Vinnie, Bo og Kasper. 

Sammen skal vi prøve at finde løsninger på, hvordan vi får et mere bæredyg<gt ga-

dekær fremadre>et, og vi kunne helt sikkert godt bruge flere kloge hænder og hove-

der <l denne opgave. Så hvis du har lyst <l at tage del i det spændende arbejde, skal 

du blot skrive <l Kasper på email: kasperstenberg@gmail.com. 

Ak0viteter i Bylavet 

Alle fælles ak<viteter i Bylavet er fortsat aflyst på ubestemt <d på grund af Corona. Vi 

vil i de kommende nyhedsbreve og på hjemmesiden holde jer opdateret på aHoldel-

sen af foråret og sommerens ak<viteter. 
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