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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 12. juni 2012 hos Flemming Hansen, Hyrdindevej 12.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

1..

Flemming Hansen, Jacob Krabbe, Jan Bräuner, Bente Struwe, og Ib Secher.
Ingen.
Ib Secher

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde

1.1. Referatet er ikke blevet udsendt.
2..

Seneste nyt fra kassereren.
Nem konto er nu blevet oprettet.
Momspenge fra skat er nu modtaget.
Ved senest udsendte opkrævning er der 3stk restanter. Rykker udsendes (BS).
Ib oplyser til Bente, hvor á conto regning på kr. 40.000 til Multibane skal sendes hen. På
opkrævning skal oplyses om cvr. på den forening, som tilskuddet er accepteret til.
2.5. Hyldemorvej 12 + 25, Tindsoldaten 22 + 32 samt Svanereden 12 er blevet solgt.
Jubilæumsarrangement
3.1. Bente har en liste over leverandører og samarbejdspartnere. Indbydelser udsendes (FH).
3.2. Flagallé opsættes 23.6. kl. 8. Vi mødes kl. 7:45 på vandværket (Bente+Ib incl. trailer+Jacob) Flag ned kl. 20-21 Jan + frivillige.
3.3. DFI / Fritidshuset står for det praktiske arrangement. Priser jf. seneste møde i F. Huset accepteres, men der skal kun købes begrænset mænge af medister.
Grundejerforeningen
4.1. Legepladser.
4.1.1. Oprydning af nedslidte bænke mv. fyldes på Skt. Hans bålet. Stålskelet skæres ned og
fjernes (Ib kontakter Brian Hertz)
4.1.2. Huset ved Multibanen er nu blevet påbegyndt. (JK) er i gang med at organisere stålleverance.
4.2. Forslag om at holde et borgermøde (som afholdt i Ferslev i 2011).
4.2.1. Vi er positive over for tanken og anmoder om emner til drøftelse.
Vandværket
5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren.
5.1.1. Udskiftning af vandure pågår nu i NØ del af byen.
5.1.2. Der indhentes pris på renovering af terræn omkring vandværket (JB).
5.1.3. Aflæsning af vandure på værket skal udføres 1.7.(JB).
5.1.4. Tanke skal inspiceres. (JB) kontakter SRS for udførelse og dokumentation.
5.2. Referat fra orienteringsmøde den 7. juni vedrørende vandplanudvalg.
5.2.1. Det foreslås derfra at der oprettes et vandråd. Det blev vedtaget at udsætte oprettelsen til
der var bedre overblik over hvad det skal arbejde med og hvilke betingelser / beføjelser, da
reglerne er komplicerede. Aalborg Kommune orienterede herefter om bl.a. sms beredskab.
Se mere under www.beredskabsalarm.dk Håndbog rundsendes i bestyrelsen.
5.3. Resultat af vandanalyser.
5.3.1. Kontrol er udfør 16.5. ved 2stk forbrugere. Alle målinger overholder grænseværdierne.
Der er ingen bakterier målt. Natforbrug er p.t. = 0,0 – 0,1 m³ som indikerer at der ikke er
noget spild i ledningsnettet.
5.4. Evt. nyt om tilslutning af grundejerne fra Dall.
5.4.1. Frist for indsigelser mod påbud udløber i denne uge. Vi afventer udspil fra kommunen.
Eventuelt
6.1. Ferievagtplan blev udført.
Næste bestyrelsesmøde
7.1. Onsdag, den 20. september 2012 kl. 19:00 hos Ib S.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3..

4..

5..

6..
7..

