Marts 2022

Nyhedsbrev Soderup Bylav
Generalforsamling
Mandag den 25. april kl. 19.00
I Kon rmandstuen
Soderup Kirkevej 12
Som vedtægterne foreskriver, a older vi i år retmæssigt Soderup Bylavs
Generalforsamling.
Hvis der er nogle, der har lyst l at medbringe kage l Generalforsamlingen, vil
Bylavet og deltagerne sæ e stor pris på de e. Giv venligst besked l Bylavet, hvis du
gerne vil medbringe kage, så vi ved, hvor meget kage, der er l Generalforsamlingen.

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
•

Oldermand - ingen emner.

•

Alle medlemmer af Soderup Bylav er valgbare som oldermand.
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Til punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bylavet ledes af en bestyrelse bestående af en oldermand samt 4 øvrige

•

medlemmer.
•

Flemming, genops ller l bestyrelsen.

•

Juliane ops ller l bestyrelsen.

•

Jens-Ulrik og Tina sidder i bestyrelsen og er ikke på valg.

•

Alle medlemmer af Soderup Bylav er valgbare l bestyrelsen.

Til punkt 8. Valg af revisor og suppleant
•

Jørn genops ller som revisor.

•

Kirsten genops ller som revisorsuppleant.

Husk! Du kan betale kon ngent p generalforsamlingen
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SPIS DIN NABOS MAD
Som dligere nævnt, a oldes der torsdag d. 31. marts kl. 18.00 vanen tro Spis din
nabos mad i kon rmandstuen. Hver familie
medbringer en ret, som kan nydes i
fællesskab med andres medbragte re er.
Vi er sikre på, at det bliver en rig g
hyggelig a en for alle.
Husk at medbringe egen service. I kan
købe drikkevarer l arrangementet, men I
er også meget velkomne l at medbringe egne drikkevarer.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

Som et nyt ini a v vil vi prøve at a olde en månedlig fredagsbar for byens borgere,
så vi på en uformel og hyggelig måde sammen kan tage hul på weekenden.
Du skal blot komme forbi Kildebo med godt humør og lidt drikkelse e er eget valg,
og så vil nogle fra Bylavet tage godt imod dig. Fredagsbaren åbner fredag d. 8. april
kl. 16.00, og så vil den næste nde sted d. 6. maj samme d og sted.
Vi ser frem l en hyggelig e ermiddag med de, der har lyst!
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Gadekærslavet
Gadekærslavet har nu mødtes nogle gange for at drø e, hvordan vi kan vedligeholde
gadekæret, så det fortsat har en stor biologisk værdi som levested for planter og dyr
og æste sk spiller godt sammen med Kildebo og de øvrige omgivelser omkring
Gadekæret.
På baggrund af vores seneste møde, har vi i lavet a alt, at vi søndag d. 27. marts kl.
10.00 vil mødes ved Gadekæret for at gøre det klar l sommeren. Det er meget
meget kort varsel, men hvis du har d og lyst l at give en hånd med og erne grøde
og beplantning i og omkring Gadekæret, er du meget velkommen l at komme og
deltage.

Lad os lykønske byens
kon rmander
Vi nærmer os den, hvor mange unge mennesker skal
kon rmeres. I Soderup Kirke er der kon rma oner lørdag d.
23 og søndag d. 24. april. For at fejre byens kon rmander, vil
vi opfordre l, at I lader et ag vejre i jeres agstang og
derved lykønsker de nye kon rmander.

Pas på dig selv i tra kken!
Vi hører fra d l anden om, at borgere i Soderup oplever, at bilerne både kører
stærkt og ikke viser lstrækkeligt hensyn l de bløde tra kanter i byen og på de
omkringliggende landeveje. For at undgå enhver kollision med et køretøj, vil vi
opfordre l at bruge tra kvest eller andet, når I færdes på vejene i de dlige eller
sene mer, så I på bedste vis passer på jer selv!
Bestyrelsen er opmærksom på udfordringerne med tra ksikkerheden i og omkring
byen, og vi er i dialog med kommunen i forhold l ltag, der kan forbedre
tra ksikkerheden. Tra kuheldet forleden er med l at understrege vig gheden af
de e!
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