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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 29. oktober 2013 hos Bente Struwe
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 2013-09-03 blev godkendt.
1.2. IS sender godkendt referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig.
Seneste nyt fra kassereren.

2.1. Digital postkasse. Lovpligtigt pr. 1.11. 2013. Er oprettet til Grundejerforening of Vandværk.

2.2. Digital aflæsningskort ønskes rettet så fejlmuligheder bliver elimineret. Lennart arbejder på
opdatering i samarbejde med Bente.
2.3. Aflæsninger viser generelt at der er brugt mere vand end forventet. Kun 3 forbrugere har
haft mindre forbrug. Indbetalinger forventes pr. primo november.
2.4. Regnskab for multibaneprojektet er nu afsluttet og alle regninger er betalt. Budget er overskredet med kr. 18.000, som primært skyldes ekstra asfalt areal inkl. grus underlag.
2.5. Møde om legeplads initiativ afholdt i Fritidshuset. Regning for leje betales.

3..

4..

Grundejerforeningen
3.1. Henvendelse fra Kaj Simonsen vedr. multibane mv..
3.1.1. Hvem er ”ejer” af multibane og Pavillon. Det er Grf., DFI og Fritidshuset som er ejer i
forening. Grundejerforeningen indstiller til at DFI skal stå som officiel drifts ejer da DFI
har brugsretten på jordarealet og 2/3 af Pavillonen er opført til DFI. Driftsmæssigt forestiller vi os at bidrage økonomisk med 3. – 4.000 kr. pr. år. Afgøres når driftsplan foreligger.
3.1.2.Ib tager initiativ til at få etableret en driftsplan og et drifts budget. Desuden skal der udarbejdes et dokument om ejerskab.
3.2. Initiativ vedr. legepladser og henvendelse fra ”Dall ny byfest gruppe”.
3.2.1. Der er afholdt et møde i Fritidshuset i september for at få etableret en ny arbejdsgruppe
til etablering af en legeplads. Det har resulteret i et nyt møde, hvor der er behandlet placering, omfang, økonomi m.m.
3.2.2. Der er startet en initiativ gruppe, som har til formål at skaffe midler til legepladsen ved
at afholde et arrangement til fordel for etablering af goder til byen, som eksempel en legeplads. Gruppen har henvendt sig vedrørende oprettelse af en konto i grundejerforeningen til
det formål. Grundejerforeningen kan ikke oprette en konto til det formål da den ikke er part
i gruppen.
3.3. Henvendelse fra Leif Pedersen vedr. hjertestarter. Overdragelse af ejerskab.
3.3.1. Der indstilles til generalforsamlingen 2014 om byen ønsker at have en hjertestarter. Det
årlige service abonnement andrager 7.500 kr. pr. år inkl. moms. Såfremt den afgørelse ikke
kan afventes er vi positive over for en overtagelse på betingelse af at forslaget bliver vedtaget på generalforsamlingen.
3.4. Julebelysning.
3.4.1. Bestillingsformular vedrørende juleudsmykning på lysmaster og juletræ er modtaget fra
Elmat ApS (Niels Trier). Formularen er kvitteret og sendt retur. Jan får leveret og opstillet
juletræet snarest..
Vandværket

4.1. Udskiftning af vandmålere.
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4.1.1. Resterende 1/3-del af vandmålere udskiftes nu. Der omdeles et orienterende dokument til

de pågældende grundejere om vilkår mv.

4.2. Renovering af vandværket.
4.2.1. Der udskiftes tank i uge 47. Dæksel af træ over brønd i gulv udskiftes til aluminiums-

dæksel.

4.3. Kontrol af hoved vandmåler.
4.3.1. Alt ok jfr. Siemens rapport af 1.9. 2013. Måleren viser korrekt.

4.4. Status for nat forbrug, luftpåfyldning og elforbrug.
4.4.1. Forbrug er stadig for højt. Minimum visning er 0,3m³ pr. time. Elforbruget er faldet igen

til normalforbruget tidligere.

4.5. Status vedrørende forsyning af Dall.
4.5.1. Politikerne har givet forbrugerne en frist til 1.10. om et revideret projekt. Den frist har de

overholdt. Der tages politisk beslutning (Forsyningsudvalge) om forslaget kan godkendes i
november 2013.
4.6. Vandforsyningsplan 2013-2024. Godkendt i byrådet. Se evt. www.forsyning.dk.
4.6.1. Forsyningsopland for Dall Vandværk er ændret så den nordlige del af Svenstrup Holm nu
er under Svenstrup Vandværk. Den fremtidige forsyningspligt til Dall afhænger af beslutningen om Dall får egen forsyning eller kommer ind under Dall Villaby Vandværk.
4.7. Tilmelding af driftsansvarliges kursus i almen vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne.
4.7.1. Jan fik udleveret kursus tilbud og forsøger at finde et kursus, som passer ham tidsmæssigt.
4.8. Referat fra i møde i kontaktgruppen for landområde sydøst d. 24/10 (Jan og Flemming deltog).
4.8.1. Der er lavet en indsatsplan for området, som er til høring ind til 24. januar (ses på hjemmesiden www.forsyning.dk). Overskud fra bidrag til vandsamarbejdet udbetales til de
vandværker, som har været med. Det er sket til Dall Villaby Vandværk i juli med kr. 5.400
eksklusiv moms.
Satser til grundvandsbeskyttelse ændres fra 2014.
4.9. Deltagelse i Temamøde i Åbybro.
4.9.1. Jacob deltager hvis det kan passes ind i hans tidsplan.

5..

Eventuelt

5.1. Intet.
6..

Næste bestyrelsesmøde
6.1. Mandag, den 9. december 2013 kl. 19:00 hos Flemming.
6.1.1. Slut.

