August 2021

Nyhedsbrev Soderup Bylav
Generalforsamling
Søndag d. 29. august kl. 14.00 ved Kildebo
Vi gentager succesen fra sidste år
Så er det blevet d l den årlige generalforsamling i Soderup Bylav. Grundet Corona har vi beslu et, at generalforsamlingen a oldes i Kildebo ligesom sidste år.
Bylavet vil servere kage, ka e/the samt sodavand/øl.
Hvis vejret er for dårligt l, at vi kan være udendørs, så mødes vi alligevel
ved Kildebo og går samlet l en anden loka on.

Som dligere varslet har vi grundet Coronavirus været nødsaget l at
a olde generalforsamlingen senere på året end vedtægterne foreskriver. Vi h ber, at medlemmerne af Soderup Bylav har forst else
herfor, s ledes at generalforsamlingen kan erklæres beslutningsdyg g.
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Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Oldermand a ægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Fastsæ else af kon ngent
6. Valg af oldermand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt (forslag kan ikke komme l afstemning under de e punkt)
Informa on l de enkelte punkter i dagsordenen:
Til punkt 4. Indkomne forslag
•

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før denne.

Til punkt 6. Valg af oldermand
•

David genops ller som Oldermand.

•

Alle medlemmer af Soderup Bylav er valgbare som oldermand.

Til punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
•

Bylavet ledes af en bestyrelse bestående af en oldermand samt 4 øvrige medlemmer.

•

Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

•

Jens-Ulrik genops ller l bestyrelsen, men Je e ønsker ikke genvalg.

•

Flemming og Kasper sidder i bestyrelsen og er ikke på valg.

•

Der skal vælges 2 nye suppleanter.

•

Richard ønsker ikke genvalg.

•

Alle medlemmer af Soderup Bylav er valgbare l bestyrelsen.

Til punkt 8. Valg af revisor og suppleant
•

Jørn ops ller som revisor.

Husk! Du kan betale kon ngent p generalforsamlingen
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å

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

tt

ti

ti

Side 2 af 4

August 2021

Blomster på skråningen
Land & Fri d i Tølløse har sponseret frø l en masse blandet blomster,
som er blevet sået på skråningen på Kilden, nedenfor Egons grund.
Blomsterlavet og græsslåningslavet har i samarbejde klargjort skråningen
og sået blomsterfrøene.
Desværre gravede vandværket kort e er såningen
en del af skråningen op,
så derfor er der kun en del
af skråningen, der nu er
dækket af et ot blomsterhav. Gå en tur ned
forbi Kilden, og I vil ikke
kunne undgå at se, hvordan de o e blomster pynter på skråningen.
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Depotrummet er blevet isoleret
I starten af året k Bylavet godkendt en ansøgning om midler l at få isoleret og beklædt depotrummet i Kildebo. Niels, Lars og Egon påtog sig opgaven, og har løst den med bravour! De har nu isoleret og beklædt depotrummet, og der skal lyde en stor tak for deres arbejde. Rummet ser nu
meget bedre ud indvendig, som billeder nedenfor viser, og så er det ikke
mindst sikret mod frost i de kolde måneder.
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