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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag, den 31.08.2015 hos Bente.
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. Momsregnskab for første halvår 2015 er lavet og afregnet.
2.2. Der er givet tilskud på 400,- kr. til cykelløb under festugen.
2.3. Der er en del flytteopgørelser i byen og et par henvendelser fra Aalborg Kommune ang.
tidligere udskiftede målere.

3.. Grundejerforeningen
3.1. Fritidshuset.
3.1.1. Der er stadig ikke svar fra Aalborg Kommune angående evt. tilskud.
3.1.2. Der er endnu ikke en fast aftale med Støtteforeningen ang. betaling for brug af huset.
3.2. Legeplads.
3.2.1. Status. Stadig ikke afklaring om tidligere byggetilladelse endnu er gældende. Ib rykker
Aalborg Kommune for afklaring.
Der er hjemtaget 3 tilbud som legepladsudvalget tager stilling til.
Legepladsudvalget har møde igen i starten af september.
3.2.2. Finansiering. Der er tilsagn fra Tuborg fonden på 25 000,- kr. til borde/bænke og
hække. I 2014 gav AKA Fonden 50 000,- kr. Der søges igen i år. Planen er at legepladsen
er færdig til uge 26 i 2016.
3.3. Forenings TV
Spørgsmålet er rejst af Claus Andersen, Dall Villaby. Præsentation af Bredbånd Nords
tilbud v/Monica Jørgensen. Vi beslutter at underskrive aftalen om Forenings TV for at
give brugere i Dall Villaby flere valgmuligheder. Der vil efterfølgende blive uddelt flyers
med info til beboere i Dall Villaby.
3.4. Hjertestarter.
Jacob har kontaktet TRYG Fonden for tilskud til drift, men de giver ikke tilskud til
vedligehold. Der er i grundejerforeningens budget afsat penge til vedligeholdelse.
4.. Vandværket

4.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren
4.1.1. Forbrug og vandanalyser OK. Der skal meldes ind til Aalborg Kommune i forhold til

kvalitetssikring – Michael og Ib melder ind at SP Jensen står for vandværkets
kvalitetssikring.
4.2. Arrangement 30.09.15 – Michael, Ib og Bente deltager.

2

4.3. Grunden omkring vandværket trænger meget til vedligehold. For at lette denne opgave er
der hjemtaget 2 tilbud om lægning af granit i stedet for græs. Der besluttes at tage tilbud
fra S.P. Jensen

5.. Eventuelt
5.1.
5.1.1.

6.. Næste bestyrelsesmøde
6.1. Tirsdag, den 27.10.2015 kl. 19:00 hos Mette.
6.1.1.

