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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 5. august 2014 hos Ib Secher
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1.. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. l Referatet fra bestyrelsesmødet 2014-- blev godkendt.
1.2. MK sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Moms er lavet og indbetalt til SKAT for 1. halvdel af 2014
2.2. Pr. 31.07.2014 har alle debitorer betalt - men det tager lang tid at få de sidste til at betale.
2.3. SPAR NORD konti - der er oprettet konti og pengene er fordelt, så vi får flest mulige
renter på dem.

2.4. Der er omdelt sedler ang. ”henkastning af affald forbudt” til parcellerne, som støder op
til vandindvindingsområdet. Ib skriver til Aalborg Kommune om Grundejerforeningens
tiltag (skilte, sedler, oprydning) i forbindelse med henkastning af affald.

2.5. Bente arbejder på (sammen med Advodan) at få tinglysning i forbindelse med ændring af
selskabsform for Ejerforeningen og Vandværket på plads. Vandværket skal stå som ejer
af boringer og bygninger – i stedet for Ejerforeningen.

2.6. Aflæsningskort omdeles primo september
2.7. Der er problemer med printeren, som bruges til udskrivning af f.eks. aflæsningskort –
computerprogrammerne(FAS + C5) og printeren kan ikke ”snakke sammen”. Det
besluttes, at der indkøbes en ny printer (1000 kr.) til Vandværket.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Opfølgning på henvendelse fra Aalborg kommune ang. haveaffald
3.1.1. Der er fjernet 4 tons affald fra området – arbejdet udført af Jan Fanøe og Rene

Krogshave. Der er opsat Forbudsskilte på vejene op til vandindvindingsområdet.

3.2. Tredje Limfjordsforbindelse
3.2.1. Jacob er blevet orienteret af en borger, som på egne og andre borgeres vegne vil gøre
indsigelser pga. støjgener ved linjeføringen vest om Dall Villaby. Grundejerforeningen
gør ikke mere i sagen, da den tidligere har gjort indsigelser. Borgeren vil orientere Jacob
om sine tiltag.

3.3. Legeplads
3.3.1. Intet nyt
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3.4. Julebelysning
3.4.1. Jacob sender ansøgning til Aalborg Kommune om opsætning af julebelysning.

3.4.2. Jan undersøger, om vi kan skaffe et stort juletræ, hvor vi plejer.
3.4.3. Jacob kontakter Niels Trier mht. ophængning af julebelysningen den sidste uge i
november.

3.5. Henvendelse vedr. generende hunde gøen.
3.5.1. Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra en borger. Vi opfordrer til, at

borgerem selv tager kontakt til de pågældende hundeejere.

4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt.
4.1.1. Intet nyt

4.2. Tilbud på plan for stophaner fra Thvilum
4.2.1. Thvilum har henvendt sig med tilbud på registrering af stophaner (5000kr.) – måske er

det modulet vi har købt hos dem.
4.2.2. Samtidig oplyste de om mulighed for sms-service, så besked om evt. lukning for

vandet hurtigt kan gives til borgerne. Ej oplyst om pris på denne service.
Rambøll har også modul til sms- kontakt med borgerne. Priserne skal undersøges.
4.2.3 Nogle af stophanerne trænger til udskiftning – Der skal indhentes tilbud på dette.
Ib indhenter tilbud

4.3. Kursus i drift af vandværk.
4.3.1. Intet nyt

4.4. Køb af bærbar computer
4.4.1. Der er indkøbt ny computer for 4500 kr.

4.5. Kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
4.5.1. Idoc har kontaktet Jacob for tilbud på deres system til kvalitetssikring af

vandforsyningsanlæg – Men der er kvalitetssikring af vandforsyningen.
Der er strategi for: Udskiftning af stophaner
Udskiftning af vanurer
Tjek af vandkvalitet
Sikring af rent drikkevand

5.. Eventuelt
5.1. Flaglaug betænkes til jul

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Tirsdag, den 30. september 2014 kl. 19:00 hos Jacob

