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

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2014 i Fritidshuset.
Deltagere: Jacob Krabbe, Jan Brauner, Ib Secher, Bente Struwe, Mette Kristensen
Afbud: ingen
Referent: Mette Kristensen

1.Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. Referat godkendes
2. Seneste nyt fra kassereren
2.1. Takstblad er omdelt
2.2. Opkrævninger for vand fra 01.01-30.06.2014 er udsendt. Betalinger tilmeldt PBS trækkes den
10.05.2014.
2.halvår opkræves i november.
Andelsboligerne på Vejrmøllen er opkrævet 54 kr. (50 % af 110 kr.) i kontingent til Grundejerforeningen dette er opkrævet sammen med vand hos Jette & Leif, Vejrmøllen 50. De resterende 50 % opkræves til
november – også hos Jette og Leif.
2.3. Aflæsningskort til vand er trykt forkert – fejlen er afklaret og vi får nye fra trykkeriet -uden
merbetaling.
2.4.. Højrentekonto – svar fra Spar Nord Bank: 1,5 %.
Ib ringer og får tilbud fra Jutlander Bank. Og melder tilbage senest den 08.05.2014.
Jan og Bente kontakter efterfølgende Spar Nord for at snakke formuepleje.
Højrentekontoen i Spar Nord udløber den 09.06.2014, så der skal træffes beslutning inden da.
2.5. Nyt registreringsbevis vedr. vandværket fra SKAT. Jacob har nu medarbejdersignatur til Vandværket.
Der afventes et til Grundejerforeningen.
Ib sikrer sig, at post@dallvillaby.dk tjekkes, og posten fordeles til rette vedkommende.
2.6. Vi bruger Entreprise Nord og Ferslev Entreprenør som ”gravere” ved behov herfor.

3. Grundejerforeningen
3.1. Legeplads og Fritidshus
3.1.1. Placering af ny legeplads – stadig usikkerhed om placeringen. Jacob har kontaktet
Landdistriktgruppen for at høre om mulighed for tilskud til legepladsen. De kræver tilsagn fra
Beboergruppe eller lign. i forbindelse med placeringen. Jacob har kontaktet Samråd Syd i denne forbindelse
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– Formanden vil sikre sig indbyggernes opbakning.
Den tidligere indhentede byggetilladelse fra kommunen, giver ret til placering af legepladsen mellem
multibanen og svævebanen. Der skal ikke være nabohøring i forbindelse med denne placering.
Jacob afklarer med kommunen, hvilken placering, der er muligt i Dall Villaby for nuværende.
3.1.2. Lys på p-plads ved Fritidshus ønskes af naboer til Fritidshuset – i håb om, at folk vil parkere på ppladsen og ikke på Klokkevej. Ib kontakter Park og Natur med ønsket om mere lys.
Ønske om styning af buske ved p-plads sendes videre til Fritidshuset og Idrætsforeningen.
3.1.3. Flaglaug: Hanne Bjerring 25211834
Svend Erik Nielsen 20956096
Morten Pedersen 22451881
Regler for flaglaug:
Generelt: Flagene opsættes ca. kl. 8.00 og nedtages kl. 20.00 (ifølge flagregler)
Flagstængerne nedtages efter sidste konfirmation (04.05.2014). Skal der hjælp til?
Opsættes og nedtages igen den 04.06.2014. (Landskamp) Skal der hjælp til ?
Flagstængerne står hele festugen – flagene kan hejses hver dag. Jacob kontakter Festudvalget m.h.t.
nogle folk til at hjælpe med flagene i festugen.
Mette melder tilbage til flaglaug.

4. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1. Dallbyvej 24 har fået nyt vandur. Bente har ikke fået besked fra vvs-installatør.
4.1.2. Ib sender skrivelse til kommunen ang. det fundne haveaffald. Vi har sikret besked til beboerne i
Dall Villaby om det ulovlige i at henkaste affald. Beskeden blev omdelt sammen med Takstbladet.
4.1.3. Ledningsforespørgsler - Ib har fået 2 fra LER

5. EVT.
5.1.
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6. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Tirsdag den 10.06.2014 kl. 19.00 hos Mette

