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

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 29. maj 2013 hos Jacob Krabbe.
Deltagere:
Afbud:
Referent:

1..

2..

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

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. l Referatet fra bestyrelsesmødet 2013-04.-04. blev godkendt.
1.2. IS sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig.
Seneste nyt fra kassereren.

2.1. Indbetalinger er tjekket. 8 stk restanter. Standard rykker procedure igangsættes
2.2. Opkrævning ved virksomheder skal opkræves over virk.dk.
3..

4..

Grundejerforeningen
3.1. Status på projekt Bandebane.
3.1.1. Alt er nu på plads. Regnskab er godkendt og underskrevet af intern revisor fra DFI.
Kommunen har sendt ibrugtagningstilladelse den 28.5. og dermed kan projektet færdigmeldes hos Lokale & Anlægsfonden. Hvorefter det bevilgede beløb herfra imødeses.
3.1.2. Der skal udarbejdes et skilt for hovedsponsorerne Sparnord og LOA.
3.1.3. Der er afholdt arbejdsdag ved Fritidshuset og legeredskaberne. Der skal udarbejdes en
driftsplan og der er nedsat et arbejdsudvalg til at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan.
3.1.4. Der er officiel indvielse af bandebanen onsdag, den 19. juni kl. 16:30.
3.2. Legepladsen.
3.2.1. Udvalg oprettes. Jacob laver opslag til interesserede om at melde sig til at udvikle en
plan for projektet. Det igangsættes i august med opslag på bytavlerne og på hjemmesiden
før ferien
3.3. Flag allé.
3.3.1. Der er flaget de 3 konfirmations søndage. Der skal oprettes et flag laug, hvis det skal
fortsætte. Det sættes pådagsordenen ved generalforsamlingen.
3.4. Forespørgsler fra borgerne.
3.4.1. Der er efterspurgt om der er fastsat regler for afbrænding. Vi følger myndighedernes regler for afbrænding.
Vandværket

4.1. Seneste nyt fra bestyreren, herunder vandanalyser, højere natforbrug og luftpåfyldning.
4.1.1. Påtale fra nabo til vandværket om fældning af træer og buske på grunden. Vandværket

betaler halvdelen af udgifterne til et nyt hegn.
4.1.2. Den 3./5. er der udtaget prøver af vandets kvalitet på vandværket og hos én forbruger.
Alle krav til vandkvaliteten er overholdt.
4.1.3. Større luftpåfyldning tænkes at have en mindre utæthed i de gamle hydrofoer.
4.1.4.Natforbruget er steget fra 0,0-0,1 til 0,3-0,4. Der sættes info på hjemmesiden om at tjekke eget vandsystem.
4.2. Afgørelse vedr. renovering af hydroforer..
4.2.1. Tilbud fra Per, Svenstrup Rør & Sanitet accepteres. 2 tanke som eksisterende i galvaniseret udførelse. Dog afventes tilbagemelding fra rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard. Der afholdes møde med entreprenøren på vandværket inden aftale indgås.
4.2.2. Der skal udskiftes vandure i den sidste 1/3-del af byen (helst mellem 15.10. – 1.12.)
4.3. Status vedr. forsyning af Dall.
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4.3.1. Møde er afholdt hos Aalborg Vandforsyning, med info om status og udbudsmateriale.

Der holdes nyt møde i august om status på tilslutninger.
4.3.2. Der afventes nu tilmeldinger og indbetalinger, hvorefter arbejdet forventes igangsat i ef-

teråret.
4.3.3. Der er frist for tilmelding med rabat senest 5. august. Herefter er det fuld pris for tilslutning. Seneste frist for tilmelding er ca. den 1./10. Herefter kan kommunen overveje politianmeldelse og / eller dagbod til de forbrugere som ikke har tilmeldt sig og betalt inden fristens udløb.
4.3.4. Der er 4 grundejere som ikke har fået påkrav om tilslutning. De får tilbud om tilslutning.
4.4. Tilbud på kalkknuser til vandværket.
4.4.1. Modtaget tilbud på 170.000kr. + moms. Hver forbruger kan installere en afkalker på
egen installation for ca. 500 kr. Tilbuddet afvises
4.5. Orienteringsmøde om vandplan mv.
4.5.1. den 6. juni kl. 19 på Universitetet. Jan og Flemming deltager.
4.6. Myndighedskrav om driftsansvarliges kursus i almen vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne.
4.6.1. Bekendtgørelsen er tilgængelig på www.fvd.dk – Jan tilmeldes kurset med kompensation
for løntab.
4.7. Nye faciliteter til Proces Guard Serveren.
4.7.1. Bedre udskriftsmuligheder og arkiveringssystem uden merpris. Mulighed for opkobling
til computeren på vandværket. Flemming sender vejledning til ny opsætning.

5..

Eventuelt

5.1. Ferie plan blev gennemgået.
5.2. Computeren hos Bente er slidt op og har problemer med at køre programmerne. Bente indhenter tilbud på ny stationær computer inkl. opsætning og overførsel af programmer.
5.2.1. Budget ca. kr. 6.000.
5.3. Studietur til Hobro Vandforsyning den 20. september. Jan arrangerer.

6..

Næste bestyrelsesmøde

6.1. Tirsdag, den 3. september 2013 kl. 19:00 hos Jan B.

