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

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 11.11. 2014 hos Jan
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 30.09.2014 - blev godkendt.
1.2. MK sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1. 19 enheder havde ikke afleveret aflæsningskort – Bente kontaktede dem telefonisk for at
rykke for aflæsningerne, der er efterfølgende blevet indberettet. Fakturaer er udsendt.

2.2. Årshonorar er udbetalt til bestyrelsen i oktober.
2.3. Tinglysning pågår

3.. Grundejerforeningen
3.1. Hjertestarter
3.1.1.

Kursus i Fritidshuset fredag den 14.11. arrangeret af Leif Pedersen

3.2. Julebelysning
3.2.1.

Der er bestilt julebelysning ved N.T. – det tændes 1. søndag i advent.

3.3. Legeplads
3.3.1.

Intet nyt

3.4. Fritidshuset
3.4.1.
3.4.2.

Regnskabet forventes med et lille plus.
Lynnedslag – computer, projekter, tv gik i stykker.

.
4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1.
Natforbruget er normalt (på0)fra oktober – der er skiftet 2 stophaner på
Snedronningens Vej + der er skiftet på hovedmåler på afgang på værket.
4.2. Status på luftpåfyldning.
Hvert andet døgn påfyldes ikke luft, og hver anden dag bruger vi 13 minutter til
luftpåfyldning.(Normalt niveau) Kompressor er testet for fejl, der blev ikke fundet
nogen.

4.3. Tilmelding af driftsansvarliges kursus i almen vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne.
Der er kurser i april 2015. Vi kontakter Svenstrup VVS for at høre, om han kan være
vores ”kontaktperson”, som kan instruere øvrige bestyrelsesmedlemmer.

4.4. Referat fra møde i kontaktgruppen for landområde sydøst den 05.11.14 - Ingen fra
bestyrelsen deltog, så vi afventer referat fra kontaktgruppen .
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.
5.. Eventuelt
5.1. Intet punkt

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Tirsdag, den 20. januar 2015 kl. 19:00 hos Bente
6.2. Tirsdag den 3.februar 2015 kl. 19.00 ved Mette

