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

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag, den 20./ 09. 2012 hos Ib Secher
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 fra bestyrelsesmødet 12./ 6. 2012 blev godkendt
1.2. IS sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2..

Seneste nyt fra kassereren.
Alle restancer er betalt.
Moms er afregnet i august.
Målerudskiftning er gennemført ved 150stk ejendomme.
Aflæsningskort er trykt og klar til omdeling. Fremtidig plan for kort drøftes ved næste møde.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3..

Anvendelse af gaver fra jubilæumsarrangement og evaluering af arrangement.

3.1. Kostpris kr. 25.000. Gaver: Termometer opsættes på vandværket. Gavekort til planteskole
anvendes til indkøb af frugttræer til at plante på pladsen foran vandværket. Ib køber træer.
Jan kontakter vognmand for rydning af areal og giver besked når der er klar til plantning.
3.2. Der indkaldes til plantedag når pladsen foran vandværket er ryddet.

4..

5..

Grundejerforeningen
4.1. Legepladser.
4.1.1.Pladsen mod nord ryddes i takt med at redskaberne er slidt ned.
4.2. Information om julebelysning.
4.2.1.Nyt juletræ opføres som sidste år. Jan kontakter vognmand og leverandør.
4.2.2.Flemming søger om tilladelse til udførelse af julebelysning ved kommunen. NT får kravspecifikation tilsendt med mail, med information om det er NT’s ansvar at det er udført
korrekt.
4.3. Manglende vedligeholdelse af fortov ved grundejer.
4.3.1.Flemming kontakter kommunen om manglende vedligehold ved ujævnt fortov og beplantninger, som rager ud over fortov og dækker for skilte og udsyn.
4.4. Henvendelse fra Samråd Syd om borgermøde.
4.4.1.Indhold jfr. referat fra samråd syd: Senior kurser, Lys på Dallvej, Indkøbsmuligheder
(mulighed for vareudbringning), Hvad skal / bør der ske i Dall Villaby og hvad bør der
IKKE foregå. Grundejerforeningen meddeler at det er en god ide og at Samråd syd anbefales at arbejde videre med et borgermøde sammen med Fritidshuset og Miniomsorgen.
4.5. Lys på Dallvej.
4.5.1.Ib kontakter Allan S. vedrørende tilbud på en stibelysning (som mellem Blokhus og
Hune) og oplæg til finansiering.
Vandværket

5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren.
5.1.1.Vandbeholderne er blevet godkendt 1 år, men de skulle repareres for at klare trykprøven.
5.1.2.Besøg vandmesse den 13./10. Flemming + Jan + (Ib+Jacob). Ib kontakter Brix & Kamp

om råd til evt. udskiftning af beholdere.
5.2. Nyt fra LER.
5.2.1.Ledningsejer registeret har lavet ny brugerflade på hjemmesiden. Se www.ler.dk
5.3. Gennemgang af materialet til mødet med Aalborg kommune den 26./ 9. kl. 15:30
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5.3.1.Flemming, Jacob og Ib deltager. Der er mange opgaver, som bliver lagt over på vandvær-

ket.

5.4. Henvendelse fra Arbejdstilsynet.
5.4.1.Der svares at der kun er en bestyrelse uden ansatte. Alt arbejde købes ved udførende fir-

maer.

6..
7..

Eventuelt
6.1. ingen.
Næste bestyrelsesmøde

7.1. Onsdag, den 31./10. 2012 kl. 19:30 hos Jacob Snedronningensvej 2.
Slut.

