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

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag, den 10.12.2015 hos Ib
Deltagere:

Jacob Krabbe, Bente Struwe, Ib Secher, Michael Berg, Morten Pedersen og Mette
Kristensen
.
Mette Kristensen

Afbud:
Referent:

1.. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. Referatet fra bestyrelsesmødet - blev godkendt.
1.2. MK sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1. 4 hustande har ikke betalt til tiden – Bente har sendt rykkere til dem
2.2. Bente har talt med Danske Bank om at flytte noget af Vandværkets indestående til dem, så
vi har delt pengene på to pengeinstitutter. Renten i Danske Bank er 0 (som fleste andre
steder) + de skal have 24 kr. pr. måned, de har vores penge stående. Der besluttes at flytte
1 mio., så vi har pengene bedre sikret ved evt. krak i bankverdenen.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Legeplads og Fritidshus
3.1.1. Legeplads – der er sendt rigtig mange ansøgninger til forskellige fonde – afslag fra

SparNord-fonden i denne omgang ellers ikke svar fra nogen endnu. Ej heller hørt fra
Støtteforeningen endnu.
3.1.2. Byggetilladelse til legeplads – Morten og Jacob sender ansøgningen (i stedet for Ib og
Jacob jvf. referat fra 27.10.2015)
3.1.3. Fritidshus - Morten bliver Grundejerforeningens mand i bestyrelsen. Bestyrelsen kører
pt. uden formand.
3.1.4. Julebanko 2 tirsdage i december som vanligt.
3.1.5. Der er udført energibesparende tiltag af Ferslev EL for tilskud fra Aalborg Kommune.
3.1.6. Sidste regnskab forventes med lille plus
3.2. Info-tavlen på Hyldemorvej – trænger meget til vedligehold og bliver ikke brugt ret meget
af områdets foreninger, besluttes det at nedtage den. Der er opslag i Fritidshuset, i stander
ved Dallvej samt på hjemmesiden. Michael tager tavlen ned.
3.3. Overdragelse af post@dallvillaby.dk – Jacob overtager fra Ib. Ib tager kontakt til Lennart,
som skal ændre modtageren.
4.. Vandværket

4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
Der er for nyligt taget vandanalyser – disse er OK.
Der har været stort brud for enden af Hyrdindevej – dette er udbedret. Desuden brud på
Dalbyvej/Dalby Alle forårsaget af kommunens folk i forbindelse med kloakarbejdet –
dette er også udbedret.
Der er højere elforbrug i sommermånederne, da affugteren kører pga. kondens. Michael
undersøger pris på isolering, så kondens undgås.
4.2. IS ´s nøgle + vagt-kalds ændring
4.1.1.
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4.2.1. Morten overtager Ib ´s nøgle + plads i vagt-kaldet. Michael ændrer dette.

4.3. Solceller som energikilde til vandværket – Morten undersøger videre, om det er en
realistisk mulighed pt.

5.. Generalforsamling
Der bliver Generalforsamling mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30

6.. Eventuelt
6.1.
6.1.1.

7.. Næste bestyrelsesmøde
7.1. Tirsdag, den 19. januar 2016 kl. 19:00 hos Jacob
7.1.1. .

