Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.
Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den. 10.06.2014 hos Mette
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Jacob Krabbe, Jan Bräuner, Bente Struwe, Ib Secher og Mette Kristensen.
.
Mette Kristensen

1.1 Godkendelse af referat
1.1.1 Referat godkendt
1.1.2 Mette sender referat til webmaster Lennart Greig

2. Seneste nyt fra kassereren
2.1 Aflæsningskort: modtaget og godkendt. 6 beboere skylder – der er sendt rykkere, 2 fraflyttere.
2.2 Højrentekonto: udløb i Spar Nord i går. Vi vil flytte et større beløb ind på en ny højrentekonto –
Bente tager kontakt til dem for at høre om, tilbuddet med 1,5 % gælder endnu. På Hovedkontoen
får vi 0 %, i stedet for at have mange på Hovedkontoen; men vi har også en aktionærkonto. Bente
hører, om vi kan flytte penge til denne.
2.3 Vandposten – Flemming har afleveret det med OBS artikel om ”Tinglysning ved ændring af
selskabsform” – Bente spørger ekspert om tinglysningen på bygningen skal have en notits.

3. Grundejerforeningen
3.1 Brev fra Aalborg Kommune angående haveaffald
3.1.1. Ib har sendt svar til Aalborg Kommune (se bilag) Kommunen har været på ”inspektion”
på stedet – der er kommet endnu mere affald.
Vi bestiller Rene Krogshave til at fjerne affaldet.
3.2 Legeplads
3.2.1 Jacob har søgt AKA-fonden om tilskud til legeplads. Der er kommet tilsagn på 50.000 kr.
Der er nogle kriterier, inden pengene kan udbetales – bl.a. skal der være 10 % medfinansiering
fra Grundejerforeningen

Jacob har bedt Legepladsudvalget om hjælp til det videre arbejde, som foregår. Der er endnu
ikke fastlagt placering.
3.3 Henvendelse fra beboer i byen ang. nabostrid og chikane

3.4 Fritidshuset
3.4.1 Der pågår omstruktureringer, da økonomien er dårlig.

4. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1 Ferslev Entreprenør har buskryddet i starten af juni.
4.1.2 Vandprøver taget af Analytic medio maj.
4.1.3 Jan + Flemming Hansen har fået mange alarmer vedr. luftpåfyldning. Luftkompressoren
kører 3-4 gange om dagen – der skal undersøges hvorfor. Jan kontakter Per (VVS)
4.1.4 Hvis der skal rykkes for betaling af rykkere, skal Jan have hjælp.
4.1.5

Jan kontakter firma ang. gulvmaling efter sommerferien.

4.2. Tilbud på tillægsmodul til Thvilum
4.2.1 Elektronisk registrering – Ib har fået et tilbud; men Jan har tidligere sammen med Thvilum
lavet GPS målinger til registrering. Tilbuddet er en udvidelse af denne registrering, som vil
kunne lette vores arbejde, hvis der bliver brug for at lukke af lokalt
4.3 Kursus i drift af vandværk
Inden udgangen af 2014 skal en fra bestyrelsen på kursus i drift af vandværket –dette udbydes
af Foreningen af danske vandværker. Der findes f.eks. selvstudiekurser - dette kunne være en
mulighed.

4.4.Sommerferievagtplan vandværket: uge 26 Mette , uge 27 Jacob, uge 28 Bente, uge 29 Jan,
uge 30 Ib

5. Evt.
5.1. Flaglaug
Der er lavet skema for at se, om vi kan få planen med flag i forbindelse med Festugen til at lykkes.
5.2. Flagallé
Nye fliser skal tilskæres ved flagbeslag. Jakob kontakter Nordkabel.

6. Næste bestyrelsesmøde
6.1. tirsdag den 5. august 2014 kl. 19:00 hos Ib

