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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 27.10.2015 hos Mette
Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

Suppleant Morten Pedersen deltager i mødet, da han skal erstatte Ib Secher, som udtræder af
bestyrelsen.

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. Aflæsningskort – 40 husstande har ikke afleveret til tiden. Bente har rykket via tlf-opkald
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

– stort arbejde.
Der er udbetalt årshonorar til bestyrelsen
Ingen skyldnere pt.
Indkøbt kontorstol til Vandværket
Vandværksforeningen har oplyst, at Årsregnskabsloven fremover skal anvendes, når
vandværket har minimum 710 husstande – Dall Villaby Vandværk har 436 brugere, så vi
fortsætter som hidtil.
Alt Vandværkets indestående er i Spar Nord – jvf. referat fra den 17.03.2015. Da
indestående er større end bankgaranti ved evt. krak, spørger Bente Danske Bank om, hvad
de vil give for at have noget af Vandværkets indestående.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Legeplads
Stadig gang i ansøgninger om tilskud – bl.a. ved Aalborg Kommunes Landdistriktspulje.
Svar på ansøgning afventes - men Aalborg Kommune har tidligere argumenteret med, at
Dall Villaby ligger for bynært til at kunne komme i betragtning til Landdistriktspuljen.
Der ansøges også andre puljer.
Der er endnu ikke kommet tilsagn fra Støtteforeningen om beløb i 2015.
Der skal søges ny byggetilladelse pga. nyt byggereglement + at Aalborg Kommune har
lukket tilladelsen – Jacob og Ib gør dette
3.2. Forenings TV/ Bredbånd Nord
Der er kommet henvendelse fra Bredbånd Nord om fælles flyer – Bestyrelsen svarer
Bredbånd Nord, at de selv må udsende materiale, da vi kun har sagt ja til forenings-TV,
for at borgerne i Dall Villaby har flere valgmuligheder.

3.3. Infotavle på Hyldemorvej 1( tidl. Købmand)
Vi mener ikke, der stadig er behov for tavlen, da der er info i Fritidshuset + på
hjemmesiden. Mette tjekker, om andre bruger tavlen – og kontakter evt. brugere.
Hvis ingen bruger den, tages den ned.
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3.4. Julebelysning
Der er indhentet tilladelse.
Juletræsgruppen finder træ til børnehaven.
Julebelysningen tændes til 1. søndag i advent.
3.5
Fritidshuset
Der skal vælges ny repræsentant fra Grundejerforeningen til Fritidshusets
bestyrelse, da Ib også udtræder her. Morten overvejer.
Der er søgt Landdistriktspuljen for tilskud, men der er givet afslag.
Der laves lysforbedrende tiltag for tilskud, som er kommet i foråret.
Der har været oversvømmelse af kloakvand i kælderen pga. at
spildevandspumpen var brændt sammen. Der er installeret en ny.
3.6
Hærværk på pavillon
plader er skiftet + der er malet bander og hus. Grundejerforeningen skal betale en
del af udgifterne.
4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1. Alt kører ok.
Hele bestyrelsen er introduceret til handleplan ved evt. nedbrud af forsyningen fra Dall
Villaby Vandværk
4.2. Vandanalyser
4.2.1. intet nyt
4.3. Der drøftes, om solceller på taget af vandværket kan være en mulighed som elforsyning til
pumperne. Morten arbejder videre med at undersøge mulighederne
4.4. IS har deltaget i FDV´s mode ang. Nye regler for regnskab + info om
fjernaflæsningsmålere.

5.. Eventuelt
5.1.
5.1.1.

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Torsdag den 10. december 2015 kl. 19:00 hos Ib
6.1.1. .

