Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 7. februar 2012 hos Flemming Hansen
Deltagere:
Afbud:
Referent:

1..
2..

3..

4..

5..

6..

Flemming Hansen, Peter Mørkbak, Jan Bräuner, Bente Struwe, og Ib Secher.
Ingen.
Ib Secher

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. l Referatet fra bestyrelsesmødet 2012-01-23. blev godkendt og underskrevet af alle.
1.2. IS sender referatet til webmaster Lennart Greig til opload på hjemmesiden
Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Regnskab 2011 blev godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet
afleveres til revisor den 8./ 2. 2012.
2.2. Budget 2012 og takstblad blev gennemgået, revideret og godkendt af alle.
Generalforsamling 27.2.
3.1. Hus bestilt + brød og kaffe. Alf har sagt ja til at være ordstyrer. Mail til Alf (Ib).
3.2. Ingen forslag modtaget.
3.3. (Ib) om fritidshuset, legepladser og multibane. (Fleming) medbringer projektor
3.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Peter genopstiller ikke. Morten vil gerne
genopstille. Gitte P – Nej. Kurt P – Nej. Jacob – Måske?. Mia – Måske? Flemming genopstiller? Allan ?
Grundejerforeningen
4.1. Vejplaner.
4.1.1. VVM redegørelsen er nu offentliggjort. Grundejerforeningens indsigelse er nr. 513 –
5.15 afvises med henvisning til aftale med kommunen om at den planlagte trace er den
mest hensigtsmæssige. Flemming skriver til Rasmus Prehn og anmoder om at der bliver
taget hensyn til vores synspunkter.
4.1.2. Høring om forlæggelse af Dall Møllevej når DSB nedlægger baneoverskæringen. Borgermøde i på Svenstrup skole 8.2. 2012.
4.2. Fodring af måger. Der er igen konstateret forøgelse af måger.
4.2.1. Der fodres fra én adresse i byen. Goddiksen fra kommunen har konstateret problemet og
henvender sig til den pågældende grundejer, om påbud og evt. straf ved gentagelsestilfælde.
Vandværket
5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren.
5.1.1. Analytech har taget en prøve på værket.
5.1.2. 1 nyt vandur er defekt. Udskiftes på garantien.
5.1.3. Natforbrug er 0,0=ingen lækager. Der skal holdes skærpet opsyn når tøvejr sætter ind.
5.2. Evt. lade Fritidshuset stå for anretning. Leje telt / tilskud til reparation af idrætsforeningens
telte. Jan arbejder videre med det.
Eventuelt

6.1. Aflæsningskort. Rettelser blev gennemgået.
7..

6.1.1. NB. Pris på trykt til generalforsamlingen (Ib).
6.1.2. Tryk af aflæsningskort 5000stk.
Næste bestyrelsesmøde
7.1. -

