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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 19.01.2016 hos Jacob
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1.. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
1.1. Referatet fra bestyrelsesmødet - blev godkendt. Michael får snarest taget tavlen ned på
Hyldemorvej.
1.2. MK sender referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig

2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Der er en enkelt, som stadig ikke har betalt.
Der er en del fra- og tilflyttere i tiden.
Der er oprettet konto i Danske Bank – jvf. referat fra 10.12.2015.
Der er kommet nye regler vedr. aflæggelse af regnskab vedr. vandværker fra 2016.
Regnskabet skal aflægges efter Regnskabsloven. Der undersøges, om vi skal ændre noget i
vores praksis.
2.5. Regnskabet for 2015 er gennemgået, rettet til pga. ekstra regning fra perioden. Det er
herefter vedtaget. Bente afleverer regnskab til revisor den 04.02.2016
Budgettet er gennemgået, diskuteret og vedtaget.
2.6. Bente tilretter takster for 2016/ 17.
2.7. Jacob indberetter vandmængder til Aalborg kommune og FVD (forening af
vandværker i Danmark)

3. Dagsorden for Generalforsamling den 29.02.2016
3.1 Dagsordenen diskuteres og tilrettes
3.2 Jacob aflever materiale vedr. Generalforsamlingen til trykning den 09.02.2016.
Materialet uddeles i uge 7
3.3 Jacob sørger for annonce i Ugeavisen i uge 6
4. Grundejerforeningen
4.1 Legeplads:
Ingen møder siden sidst.
Jutlander Bank har givet tilsagn om 15.000 kr.
4.2 Fritidshuset:
Stadig ikke valgt ny formand i bestyrelsen
Der er lavet el-forbedringer (jvf. tidligere referater)
Huset bærer præg af udlejninger til unge-fester. Der ses på, om der skal ændres i
leje-betingelserne fremover.
5.Vandværket

2

5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
intet nyt – alt kører som det skal

5.1.1

6.1 Eventuelt

7. Næste bestyrelsesmøde
7.1 Tirsdag, den 2. februar 2016 kl. 19:00 hos Morten

