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

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 31. 10. 2012 hos Jacob Krabbe
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1..

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. Referatet fra bestyrelsesmødet 2012-09.20. blev godkendt.
1.2. IS sender rettet referat fra sidste møder til webmaster Lennart Greig.

2..

Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Aflæsningskort er indlæst. Der var en del kort, som skulle tjekkes ved besøg.
2.2. Én forbruger har haft et unormalt forbrug. Måleren er indsendt til kontrol. Forbrugeren har
ikke tjekket måleren (forbruget) i perioden. Såfremt måleren viser korrekt, vil forbruget blive opkrævet ved forbrugeren.
2.3. Opkrævninger er udsendt via PBS.
2.4. Alle fraflyttere i 2012 har betalt.
2.5. Momsregnskab for 2. kvartal, er udført og der kommer moms retur.
2.6. Regnskab for Multibane og skur er oprettet og gennemgået med Kaj Simonsen.
2.7. Én fraflytter fra 2011 har ikke betalt og restanten kan ikke findes. Sagen henlægges.
2.8. Aflæsningskort kopieres fremover til 1års forbrug i eget regi.

3..

Grundejerforeningen
3.1. Legepladser.
3.1.1. Multibane projekt kører nu med udførelse af de praktiske opgaver. Bedstefarklubben udfører arbejdet under ledelse af Leif Pedersen. Budget følges og styres af Kaj Simonsen.
Grundejerforeningen fører regnskab. Der er brug for likviditet da Anlægsfonden ikke giver
tilskud, før slutregnskab foreligger. Foreningerne opfordres alle til at yde kredit til projektet, så det undgås at oprette en kassekredit i et pengeinstitut.
3.2. Beslutning vedrørende nødvendig merudgift til julebelysning.
3.2.1. Merudgift på grund af nyt lovkrav til installation kr. 16.000. Flemming tjekker lejekontrakten med installatøren inden der tages stilling til hvad løsningen skal være
3.3. Lys på Dallvej.
3.3.1. Ib har fået tilbud på levering og tilslutning af stibelysning. Alt afhængig af det ønskede
lysniveau vil prisen blive mellem 30. – og 85.000 kr. Der laves et forslag til generalforsamlingen om ekstra betaling og overdragelse til kommunens drift..

4..

Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren.
4.1.1. Juletræ er bestilt og praktiske omstændigheder hertil er som sidste år.
4.1.2. Grunden ved vandværket er nu ryddet og der er aftalt ”plantedag ”. Ib indkøber træer.
4.1.3. Kursus (3 dage) i vandværksdrift overvejes. Det forventes at blive et krav i den nærmeste fremtid.
4.2. Strategi for renovering af vandværket – Evt. erstatning af hydroforerne med nye.
4.2.1. Konsulent Jørgen Krogh kontaktes for et uforpligtende råd om hvilken løsning der bør
vælges. Herefter kan det udbydes til den nuværende VVS entreprenør + 2 andre. Evt. besøg ved Visse og eller Klarup Vandværk. Vandværksforeningen kontaktes også for info indsamling.
4.3. Referat af møde i kontaktgruppen for SØ området den 30/10.
4.3.1. Aftale med lodsejere i vores lokalområde blev udleveret.
4.3.2. Indvindingsområde for Dall Villaby Vandværk blev udleveret.
4.4. Skal vi revidere regulativet?
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4.4.1. Formentlig.
4.5. Referat af mødet på Stigsborg Brygge den 26/9.
4.5.1.Status på situationen i Dall.
4.5.2. Gennemgang af fremtidige krav til drift af vandværk og ansvarsfordeling. Det er primært grundvandssamarbejdet, som skal forestå de opgaver, der ligger i planen.
4.5.3. Registrering af ledninger og stophaner.
4.5.4. Nye takster.
4.5.5. Nyt regulativ indarbejdes evt. i vores nuværende.
4.6. Manglende respons fra Arbejdstilsynet.
4.6.1. Flemming har henvendt sig til AT på mail men der kommer ikke noget svar. Da vi ikke
har ansatte, vurderes det ikke at være relevant at udføre en APV.
5..

Eventuelt
5.1. INTET.

6..

Næste bestyrelsesmøde
6.1. Tirsdag, den 27. november 2011 kl. 19:00 hos Bente.
6.1.1. slut.

