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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 11.06.2015 hos Michael
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

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. Bente har uddelt rykkere til vandværkets brugere.
2.2. Der er en del ind- og udflytninger i tiden i Dall Villaby
2.3. Pr. 30.06.2015 skal der bruges måleaflæsninger til vandledningsafgift. Michael
aflæser.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Legeplads: Udvalget er begyndt at hente tilbud hjem.
Placeringen bliver som oprindeligt besluttet – bag Beach-Volley-banen. Fritidshusets
bestyrelse er orienteret. Fodboldafdelingen arbejder på ansøgning om penge til hegn
mellem mål og svævebanen.
Der mangler afklaring på, om byggetilladelsen fra 2008 stadig er gældende
Mette Mørkbak står for ansøgninger til diverse fonde, bl.a. AKA samt Lokale- og
anlægsfonden.
AKA kræver erklæring fra Samråd Syd angående placeringen af legepladsen
Fritidshus: Arbejder på samarbejdsaftale med Støtteforeningen. Begge parter har
lavet udkast, som skal forhandles.
Der er lavet ny forpagtningsaftale vedr. caféen med Foldboldafdelingen.
Energikonsulent har været på besøg og fandt Fritidshuset i god stand. Han udarbejder en
rapport med beskrivelse af, hvad der evt. kan forbedres.
Ib udarbejder ansøgning til nyt lys i festsalen, nyt varmvandsanlæg samt nyt tag. Håber der
kommer positiv respons på en ansøgning.
Fritidshusets økonomi ser pt. fornuftig ud – besparelserne slår efterhånden igennem.
Orientering om projekt cykelsti: Jacob og Ib har sammen med øvrige
repræsentanter fra Dall Villaby, Dall og Ferslev deltaget i møde hos rådmand H.H.
Henriksen. Kommunen prioriterer cykelstien på deres liste, MEN der er ikke lovet noget
konkret.
Efterfølende sendte projektgruppen en skrivelse til Byrådet, da der er begyndende
budgetlægning for 2016 i kommunen.
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3.2. Henvendelse fra borger angående forenings tv: En borger har henvendt sig ang.
forenings tv. Der er tilbud på Forenings tv fra Bredbånd Nord. Der er spurgt, om
Grundejerforeningen vil sige god for det.
Spørgsmålet drøftes på næste bestyrelsesmøde – efter vi har fået noget mere info.

4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1.

Det går fint – natforbruget er 0 + analyser er OK.

4.2. Kvalitetssikring
Der skiftes VVS til S.P. Jensen, som giver tilbud på
kvalitetssikringsprogram. De har erfaring fra 2-3 andre vandværker, hvor de står for
kvalitetssikringen.
4.3. Beredskabsplan/Telefonliste på vandværket skal rettes – Mette sørger for det
4.4. Jacob har talt med Bredbånd Nord om flaghullerne i fortovet – de har lovet at ændre
dem.
Der sættes flag op i Festugen uge 26
4.5. Da den nye computer var til service, er Office blevet slettet samtidig med, at koden er
bortkommet. Ib forsøger at få det genskabt.
4.2.1.

5.. Eventuelt
5.1.1.

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Mandag, den 31. august 2015 kl. 19:00 hos Bente

