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

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 30.09. 2014 hos Jacob
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 05.08.2014-- blev godkendt.
1.2. MK sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Aflæsningskort er omdelt. 217 husstande har indsendt pr. mail. Bente sender
opkrævninger ud efter uge 42.

2.2. Tinglysning af ejerforhold vedr. Vandværket pågår
2.3. Debitorer: der har været nogle flytninger – alt er ok.
2.4. Bente har købt ny printer, som er installeret. Den fungerer med FAS og C5.
2.5. Digital post – Jacob og Bente læser den.
2.6. Mit drikkevand: vi har 6 enheder (3 boringer, vandværket, ledningsnet, og oprindelige
boring)

2.7. RAMBØLL-SMS: Vi deltager i Vandmesse i Aars til marts – og taler med Rambøll om
hvilke muligheder, der er.

2.8. Ny vandpost – sendes rundt mellem os til læsning.
3.. Grundejerforeningen
3.1. Lys på Dallvej: Info om budget 2015
3.1.1. Jacob er blevet informeret af John G. Nielsen fra byrådet om, at høje lysmaster på den

ene side af Dallvej er på budgettet for 2015

3.2. Hjertestarterkursus og udskiftning af batteri
3.2.1. Jacob har talt med Leif Pedersen – Leif vil ansøge Fritidshuset om afsatte penge til
kurser.
Der er afsat driftsudgifter på Grundejerforeningens budget til hjertestarteren i tilfælde af
at det ikke lykkes at få støtte fra Trygfonden.

3.3. Årets ildsjæl i landdistriktet 2014.
3.3.1.Grundejerforeningen indstiller en.

3.4. Henvendelse fra Dall Borgerforening ang. cykelsti
3.4.1. Jacob deltog i møde i Dall. Der deltog også repræsentanter fra Borgerforening i Dall,

Borgerforening i Ferslev, Samråd Syd og Skolebestyrelsen. Der blev drøftet hvilke
muligheder, vi har for at påvirke politikerne inden budget 2016. Der holdes et møde i
Fritidshuset - hvorefter der udarbejdes et brev til Trafik og Veje (Teknisk Forvaltning),

2

3.5. Legeplads.
3.5.1. Støtteforeningen har bidraget med 35.000 kr. + lovning fra AKA på 50.000 kr. Der

skal søges flere fonde nu – f.eks. Lokale- og anlægsfonden, som vi tidligere har fået
penge fra. Grundejerforeningen har i 2014 afsat 7.000 kr. til ny legeplads.
Der skal opnås enighed om, hvor legepladsen skal være.

4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1.Gulvet er blevet malet.
4.1.2. Ny brønd + stophane på Hyldemorvej 24, Klokkevej 15 + 17, Snedronningens Vej 30
påbegyndes i morgen(1/10 )
4.1.3. Juletræ – Vores sædvanlige leverandør kan ikke levere i år – Vi undersøger markedet
inden næste møde.
4.2. Status på natforbrug, luftpåfyldning og elforbrug. Kompresser og affugter kører mere end
normalt.
4.2.1. Alarmer pga. mange luftpåfyldninger – kompressoren har kørt for meget. Jan har haft
fat i VVS - der undersøges, om det kan være kontraventilen.
4.2.2.Elforbrug er næsten normalt igen. Kompressoren kører også normalt igen
4.2.3.Natforbruget er tilbage på normalt 0,3
4.2.4. Jan har lavet materiale til kvalitetssikring af den nye hydafor. Jan afleverer fra
Svenstrup Rør & Sanitet til Jacob eller Ib.
4.2.5. Nogle af stophanerne i vejen er gamle og vil måske med fordel kunne udskiftes de
nærmeste år. Der skal laves udbud på udskiftningen, når vi har udskiftningsplanen klar.
Vi lægger plan på næste møde.
4.3. Myndighedskrav om driftsansvarliges kursus i almen vandforsyningsdrift og
vandværkshygiejne
4.3.1. Intet nyt

5.. Eventuelt
5.1.
5.1.1.
5.2. .
5.2.1..
6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. tirsdag, den 11.11.2014 kl. 19:00 hos Jan

