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

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag, den 4. april 2013 hos Ib Secher.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1..

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. l Referatet fra bestyrelsesmødet 2013-02.-05. blev godkendt.. Rundsendes til alle.
1.2. Ib sender referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig samt øvrige referater fra 2012
og referat fra generalforsamlingen.

2..

Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Overgang til Nem Id.
2.1.1.Aftale blev kvitteret af formanden. Ny konto kode fungerer ikke endnu. Bente følger op
på det.
2.2. Opkrævning af 1. periode 2013.
2.2.1.Udsendes senest 20. april
2.3. Procedure for rykkerskrivelse(r).
2.3.1. - 1. rykker afleveres personligt på postadressen. 2. rykker fremsendes rekommanderet
med info om den 1. rykker og konsekvenser.

3..

Opgaver fra generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen. På valg: Bente Struwe, jan Braüner og Ib Secher. Alle 3 blev genvalgt
Konstituering blev ikke drøftet.
Lys på Dallvej. Flemming laver et udkast til brev til kommunen om etablering af lys.
Fartbegrænsning ønskes sat ned til 60 km/t mellem Dall – Dall Villaby – (Skalborg). Ib formulerer et brev til tekn. Forvaltning, Marianne Nørgaard inkl. fornyelse af rumlefelter.
3.5. Støjdæmpning ved motorvejen. Siden sidste år er hastigheden hævet fra 110 km/t til 130
km/t i sydgående retning. Forsøg med støjdæmpende asfalt er droppet af vejdirektoratet, da
erfaringer har påvist at denne type asfalt ikke kan holde. Flemming sender svarbrev til ministeren om de faktiske forhold, som pågår ved Vejdirektoratet og søger om at få etableret
støjdæmpning på broen ved Skudshalevej.
3.6. Huller i veje og dårlige fortove. Der henvises til Aalb. Kommunes nye service om digital
indsendelse af skader til portal. Med Aalborg Kommunes nye indberetningsløsning TIP kan
du nu gå ind på www.aalborgkommune.dk/tip og blandt andet indberette et hul i vejen, et
væltet træ eller et bøjet skilt.
3.7. Flagportal bør udføres de 2 søndage med konfirmation i Dall og Ferslev. Der var ingen som
meldte sig til opsætning af flag ved generalforsamlingen. Volsted er 2. sidste søndag i april.
Ferslev er sidste søndag i april og Dall er 1. søndag i maj. Som forsøg opsætter bestyrelsen i
år de pågældende søndage. Til næste år skal der etableres et flaglaug.
3.8. Spærring af sti fra Skudshalevej til den nordlige del af Dall Villaby tages med i brev til kommunen.
3.9. Referat fra generalforsamlingen. Rundsendes til bestyrelsen når dirigenten har kvitteret.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4..

Grundejerforeningen
4.1. Henvendelse fra webmaster.
4.1.1. Ib genfremsender alle referater fra 2012 efter tjek af e-mail.
4.2. Fritidshuset – Projekt multibane med skur.

2

4.2.1. Der er 1.000 kr. tilbage på kontoen. Der mangler at betale regninger for ca. kr. 60.000 +

tilbagebetaling af lån til DFI på kr. 40.000. Regnskab udarbejdes og sendes til lokale og
Anlægsfonden, hvorefter tilskud på kr. 100.000 forventes modtaget.
4.3. Legeplads.
4.3.1. Jacob vil kontakte de personer, som har vist interesse for en legeplads, til et opstartsmøde, med henblik på at få etableret et nyt udvalg.
4.4. Fodring af måger.
4.4.1. Henvendelse fra borger, som efterfølgende har fået svar. Flemming har kontaktet myndighederne igen. Den seneste tid er fodringen tilsyneladende ophørt. Agt indsigt ved kommunen i sagen søges, for at få belyst hvad der er sket /sker i sagen.

5..

6..

Vandværket
5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren, herunder vandanalyser og merforbrug af el (se bilag
vedhæftet dagsorden).
5.1.1. Modtaget 2 stk vandanalyser. Der er mindre forekomst af atrazin. Alle grænseværdier er
overholdt.
5.2. Takster og takstblad.
5.2.1.Takster er godkendt af kommunen. Takstblad er fremstillet og omdeles nu i byen.
5.3. Gennemgang af materiale vedrørende forsyning af projektområde Dall.
5.3.1. Jan, Flemming og Ib har deltaget i møde med Vandforsyningen. Referat fra mødet er
modtaget. Udkast til breve for tilmelding til åbenland- projekt, er fremsendt og kommenteret af Flemming. Revideret udgave blev gennemgået og kommenteret inkl. strategi.
5.3.2. Næste møde med Vandforsyningen medio maj. Flemming aftaler endelig tidspunkt (omkring den 16.5.)
5.4. Indtryk og tilbud fra vandværksudstillingen i Aars.
5.4.1. Tilbud fra brøndborer og fra Per afventes. Der rykkes for tilbud.
5.4.2. Kalk neutralisering. Anlæg med ultralyd overvejes. Pris indhentes når vi har fået råd fra
Vandrådet.
5.5. Samråd Syd udstillingen i Ferslev den 13. april kl. 10 - 16
5.5.1. Afbud fra Jacob. Flemming og Bente er der fra 10 – 12 (møder 9.30). Ib og Jan fra 12 –
15 (+ efterfølgende oprydning). Flemming laver Power point på projektor. Vandflasker
(max. 200 stk. uddeles) Brochurer fra kommunen kopieres til udlevering / ophængning.
5.6. Stigning i elforbrug siden 8. august. Skyldes formentlig at kompressor for ilttilførsel er begyndt at køre oftere. Det kan skyldes de nedslidte hydrofoer.
Eventuelt

6.1. Henvendelse fra Rafn & Søn om oplysninger for tilslutning af grunde på Vejrmøllen.
6.1.1. Flemming har svaret på henvendelsen.

7..

Næste bestyrelsesmøde
7.1. Onsdag, den 29. maj 2013 kl. 19:00.
7.1.1. Hos Jacob Krabbe.

