
Nyhedsbrev maj 2022
Generalforsamling 2022

20 friske Soderuppere var mødt op til årets generalforsamling den 25. april 2022 i
Konfirmandstuen. Alt forløb stille og roligt og vi var i mål både med dagsorden og
kaffe/kage ved 21-tiden. Referatet fra generalforsamlingen ligger nu på Soderups
hjemmeside www.Soderup.dk

Bestyrelse

Den nye bestyrelse har konstitueret sig og ser nu således ud:

Oldermand Kristoffer Bruun, Dumpedalvej 5
mail: oldermand@soderup.dk

Viceoldermand + kontakt til Lokalforum Flemming Albers, Dumpedalvej 10
mail:viceoldermand@soderup.dk

Sekretær Tina Christensen, Kilden 2
mail: sekretaer@soderup.dk

Kasserer Jens-Ulrik Funch, Tadrevej 33
mail: kasserer@soderup.dk

PR og web-ansvarlig Jette Arrild, Dumpedalvej 5
mail: webansvarlig@soderup.dk

Suppleant Juliane Arrild, Dumpedalvej 5

Depotbestyrer (ikke medlem af bestyrelsen) Richard Attwell, Soderup Kirkevej 17 mail:
depotbestyrer@Soderup.dk

Betaling af kontingent

● Kontingent for 2022, der blev vedtaget på den netop afholdte generalforsamling, forfalder til
betaling senest 1. juni 2022

● Opkrævning af kontingent er fortsat personligt
● Kontingent for 2022 er fastsat til 250,00 kr. pr. person

Kontingentet kan indbetales via netbank til Bylavets konto i Spar Nord reg. nr. 9040
konto-nr. 6500769260 eller direkte til kasserer Jens-Ulrik, Tadrevej 33.

Skraldespanden ved Kildebo

Fra generalforsamlingen vil vi gerne viderebringe en opfordring: Det handler om
skraldeposen i Kildebo. Vi har et problem med, at den ikke tømmes. Så hvis I anvender
affaldsstativet v. Kildebo, så ta’ affaldssækken med jer, når I forlader stedet.



Fredagsbar

Fredagsbar d. 3. juni kl. 16.00. Ta’ selv drikkevarer m.m. med. Som noget nyt starter vi
gasgrillen op, så I har mulighed for at grille lidt aftensmad. Grillen er klar kl. 17.30.

HUSK fredagsbaren v. Kildebo vil være en fast aktivitet første fredag i måneden.

Sankt Hans fest 2022

Torsdag den 23. juni kl. 18.00 i Egons lade på Stjernegården, Soderup Kirkevej 1.
Grillen er klar kl. 18.00. I skal selv medbringe mad og service. Husk også kaffekop og
kagetallerken.

Amerikansk lotteri:
Vi har prøvet det før og det plejer, at være rigtig sjovt med mange fantasifulde
sponsorpræmier.
Vi indsamler lotterigaver fra byens borgere. Det kunne f.eks. være: en fin børnetegning
(husk signering og årstal), en buket fra haven, en hjemmebagt kage, en gang
eftermiddagskaffe, friske grøntsager fra køkkenhaven, selskab til en biograftur eller en
guidet skovtur i vores dejlige område.Giv fantasien frit løb. Sponsorgaver kan afleveres til
Jette, Dumpedalvej 5, eller medtages på dagen. Husk I må komme med alle de
sponsorpræmier, I har lyst til.
Vi sælger lodder til 5 kr. stk. og der vil være mulighed for at betale med MobilePay

Der vil være salg af øl, vin og vand til rimelige priser. Der er kaffe og kage til alle.

Hanne og Lars byder til Sankt Hans bål ca. kl. 21.00

Pris: medlemmer af Bylavet kr. 50,- Ikke medlemmer kr. 100,-. Børn under 18 gratis.

Vi håber, at nogen har lyst til at bage dejlige kager til aftenens kagebord. Kagebagere skal
ikke betale indgang.

Tilmelding senest torsdag, den 16. juni til Flemming mail flal@live.dk eller tlf. 61 27 61 47.
HUSK AT OPLYSE OM I MEDBRINGER KAGE.

Vi glæder os til at se jer til fredagsbar og senere Sankt Hans fest.


