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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 3. september 2013 hos Jan Bräuner.
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 2013-05.09. blev godkendt.
1.2. IS sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig.
2.

Seneste nyt fra kassereren.

2.1. Slutregnskab for bandebane er udført og godkendt. Resterende bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden er modtaget. Fordeling af resterende regninger afklares snarest. Ib afklarer regning med Ferslev Entreprenør og resterende regninger med Jan O.
2.2. Selvaflæsningskort for vand skal omdeles i perioden (10. – 16.) september af Jan og Ib.
2.3. Løn reguleres jfr. budget og udbetales i oktober.
2.4. Øget sikkerhed på Dankort kræver at der tilføjes mobil nr. (Bentes nr. tilføjes).

3.

Grundejerforeningen

3.1. Henvendelse fra grundejere vedr. gøen fra hunde og parkeret lastbil.
3.1.1. Der er orienteret om at vi som grundejerforening ikke kan gøre noget i de pågældende
tilfælde og at de pågældende må henvende sig til kommunen / politiet.

3.2. Ansøgning fra ”Dall nye byfest gruppe”, se vedlagte bilag.
3.2.1. Initiativet bakkes op og der gives svar om foreløbig støtte på kr. 3.000. Forslaget tages
op til afgørelse ved generalforsamlingen.

3.3. Oktober er frist for ansøgninger til AKA- puljen til forsamlingshuse mv..
3.3.1. Fritidshuset har en bevilling fra foråret, som forventes anvendt i efteråret. Dermed kommer vi ikke i betragtning til nuværende pulje. Ib Kontakter AKA for bekræftelse af aftalen.
3.3.2. Der er fremsendt ny ansøgning om støtte til Multibanen ved Nordea Fonden, til restfinansiering og top belægning på banen.

4.

Vandværket

4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren, herunder vandanalyser, højere natforbrug og luftpåfyldning.
4.1.1. Der er stadig højere nat forbrug end normalt.
4.1.2. Vandanalyser ok. Dog er iltindhold lige på grænsen. Der afventes resultat for næste måling inden regulering foretages.
4.1.3. Hegn mod nabo er færdig – Regning afventes fra entreprenør på halvdelen af udgiften.
4.1.4. Vandværket er efterset af Ruskoll, som har udskiftet en startkondensator (uden beregning).

4.2. Afgørelse vedr. renovering af hydroforer.
4.2.1. Ny overslagspris er modtaget fra Svenstrup Rør & Sanitet med alternativ pris på ændring til 1 tank. Jan anmoder om at få en fast pris på det alternative forslag inkl. udskiftning af alle ventiler og rør i vandværksbygningen til forsynings- og afgangsrør.
4.2.2. Sidste 1/3 af målere hos forbrugerne udskiftes i år, hvis entreprenøren kan nå det.

2

4.3. Status vedr. forsyning af Dall.
4.3.1. Nyt forslag til lokal forsyning er fremsendt til kommunen fra Dall vandgruppen. Afgørelse er herefter udskudt til oktober.
4.3.2. Flemming har fremsendt kommentarer til forslaget.

4.4. Revision af Vandforsyningsplanen.
4.4.1. Flemming har fremsendt bemærkning om at Dall Villaby Vandværk ikke fremover har
forsyningspligt til Dall såfremt det alternative forslag om lokal forsyning bliver vedtaget.

4.5. Myndighedskrav om driftsansvarliges kursus i almen vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne.
5.
6.

4.5.1. Der har ikke været plads på de kurser, som har været udbudt.
Eventuelt
5.1. Legepladsmøde.
5.1.1. 24.10. i Fritidshuset. Jocob fremsender udkast til møde. Opslag til Vejen.
Næste bestyrelsesmøde.
6.1. Tirsdag, den 29. oktober 2013 kl. 19:00 hos Bente Struwe.
6.1.1. -

