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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 28.04.2015 hos Ib
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 referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig
2.. Seneste nyt fra kassereren.
2.1. Penge fra højrentekonto i Nørresundby Bank er flyttet til Spar Nord jf. tidligere referat.
2.2. Der har været et par fra- og indflytninger i byen – Bente sender flytteopgørelser.
2.3. Der er omdelt takstblade
2.4. Opkrævninger for 1. halvår 2015 er sendt.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Legeplads: Legeplads-udvalget er ”genoplivet”. Medlemmerne i legepladsudvalget er:
Mette Lund Mørkbak, Mikkel Præstholm Ehmsen, Tommy Kristensen, Kåre Jacobsen og
Jacob Krabbe
Legepladsens placering er enstemmigt vedtaget. Det bliver ved siden af svævebanen ved
Fritidshuset
Der er ca. 50.000 kr. + tilsagn fra AKA om yderligere 50.000 kr.
Der skal søges om yderligere penge fra fonde
Legepladsen er budgetteret til 250.000 kr.
Tidsplanen er, at legepladsen skal være færdig forår 2016
Nyt møde i maj 2015

3.2. Orientering om projekt Cykelsti:
Der var inviteret til Fritidshuset til møde, dette er imidlertid ændret med en invitation til
møde hos Rådmanden H.H. Henriksen på stigsborg Brygge den 12.05.2015
3.3 Fritidshuset:
Brugt af AKA midler – nye døre + vinduer. Der skal også laves el – LED lys +
bevægelsesfølere.
Der søges yderligere fra en ekstra pulje i Aalborg kommune til forbedring af
forsamlingshuse. D.d. har der været en energikonsulent fra kommunen i fritidshuset for at
udarbejde tjekliste, hvorefter ansøgningen kan indsendes. Men der er 40 forsamlingshuse i
Aalborg kommune!
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3.4 Ejerforholdet for pavillonen skal afklares, så den kan forsikres.
Der har desværre igen været hærværk i pavillonen- bl.a. er der sparket hul 2 steder i en
væg samt smurt hestepære på vægge, borde og stole.
Der opfordres igen til at aftenturen lægges forbi Fritidshuset og pavillonen

4.. Vandværket
4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
Michael er blevet koblet op på computeren, så han kan aflæse vandforbrug mm.
4.1.2. Der skal skiftes vandhaner i de 3 brønde.
4.1.1.

4.2. Der er indkøbt en ny gasbrænder, så der er igen 2 stk. til udlån i Huset.
HUSK SYGESIKRINGKORT til legitimation
4.3 Flaglaug
Der flages til konfirmationer 3 søndage i april/maj, til Spar Nord Cup. I fremtiden kommer
flagene op til festugen i juni.
Jacob tager kontakt til Nordkabel for at få ”flaghullerne” i fortovet rettet til.

5.. Eventuelt
5.1. Intet
5.1.1.

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Torsdag, den 11. juni 2015 kl. 19:00 hos Michael
6.1.1. .

