Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 09.08.2017 hos Jan
Deltagere: Bente Struwe, Jacob Krabbe, Jan Hjermitslev, Michael Berg og Morten Pedersen
Afbud: Ingen
Referent: Morten Pedersen
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde
1.1. Referatet godkendes.
1.2. Morten sender referat fra sidst bestyrelsesmøde til Webmaster Lennart Greig.
2. Seneste nyt fra kassereren
2.1. Der har været en del fraflytninger i den forgangne periode.
2.2. Indberette vandafledningsafgift. Michael har været i brønden for at aflæse vandmåleren.
2.3. Bogføring, moms mv. udføres inden 1. september.
2.4. Et par enkelte borgere har udstående til vandværket.
2.5. Nyhedsbrev fra Rambøll. Økonomiprogrammet C5 stopper opdateringer i år 2018.
2.6. Webmaster Lennart har udarbejdet et nyt oplæg til indberetning af vandaflæsning til Dall Villabys
hjemmesiden.
2.7. Vandaflæsningskort skal trykkes og omdeles til borgerne.
3. Grundejerforeningen
3.1. Fritidshuset:
Tvivl om hvad der er aftalt at grundejerforeningen årigt skal afsætte til vedligehold af Fritidshuset.
Referat fra Fritidshuset dateret i marts 2015 beskriver at grundejerforeningen afsætter 3.500 kr.
årligt, som kan søges af Fritidshuset.
Siden 2015 er der i budgetter for Grundejerforeningen afsat 2.500 kr. årligt.
Der vil snarest muligt blive afholdt et møde til afklaring.
3.2. Legeplads:
Flis er kørt ud og redskaber er olieret.
Yderligere ting der i fremtiden vil blive udført:
- Sponsortavle skal laves og monteres
- Stolper til svævebane skal udskiftes
3.3. Hjertestarter og førstehjælpskursus:
Ved tilbud kan der søges tilskud ved TRYG. Kursus forventet afholdt i begyndelsen af november.
3.4. Cykelsti
Intet nyt siden infomødet i april i Ferslev Skole.
4. Vandværket
4.1. Rørstræk er udskiftet ved vandværkshuset. Pumpe er ligeledes udskiftet.
4.2. Der er indhentet tilbud på nye vandmålere, idet den første tredjedel af byens målere skal udskiftes
i år 2018. Michael indhenter tilbud på en samlet udskiftning ved tre entreprenører.
4.3. Ellers kører alt som det skal.

Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.
5. Eventuelt
Jacob udarbejder ansøger så julebelysning kan ophænges.
6. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00 hos Jacob.

