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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 05.08.2019 hos Tommy.
Deltagere: Jan Hjermitslev, Mette Sørensen, Morten Mortensen, Morten Jepsen og Tommy Stokholm
Afbud: ingen
Referent: Morten Jepsen
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
1.1.
Referatet godkendes.
1.2.
Morten J. sender referatet til Webmaster Lennart Greig.
2. Seneste nyt fra formanden
2.1.
Der er langt om længe modtaget NemID til Dall Villaby Vandværk.
2.2.
Der skal testes for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre inden 1. november 2019. Test
rekvireres igennem AnalyTech i Nørresundby. Jan og Tommy bestiller 2 stk. test.
2.3.
Er det muligt at etablere et fælles drev, så alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til de samme
dokumenter? Morten M. undersøger.
2.4.
Beredskabsplan, logbog, telefonliste og handleplan - udføres efter sommerferien.
2.5.
Jan har taget foto af vandværksbygningen efter der er fjernet ukrudt.
2.6.
Svævebanen er i gang, men der skal kigges på bevoksning og evt. en rampe af jord foran.
2.7.
Opringning vedrørende ukrudt og nyt flis ved legeplads. Bestyrelsen kan beslutte en dato og
oplyse det på facebook så borgere i Dall Villaby sammen kan vedligeholde legepladsen. Morten
M. kontakter tidligere formand vedr. flis.
2.8.
Opringning omkring kontrol af defekt vandur. Tommy sætter i gang med at kontrollere.
2.9.
Dall Villaby Vandværk har en sag kørende vedrørende en privat person/firma som er gået
konkurs med sit firma. Der er fremsendt erstatningskrav til advokatfirma.
2.10. Der er indkaldt til opstart vedr. cykelsti i mellem Dall Villaby og Ferslev den 14. august. Jan
deltager i mødet.
3. Seneste nyt fra næstformanden
3.1.
Intet nyt.
4. Seneste nyt fra kassereren
4.1.
Tommy mangler at være forbi Spar Nord i forhold til hvidvaskloven.
4.2.
Nem-ID administrator. Morten M. har kontaktet Jacob
4.3.
Der er problemer med login på netbank til Vandværkets konto.
5. Sekretær/Grundejerforeningen
5.1.
Intet nyt.
6. Vandværket
6.1.
Opstart af Dall Villaby Vandværk. Anlægget skylles igennem.
6.2.
Målerudskiftning. Slagplan udføres efter sommerferien.
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6.3.
6.4.

6.5.

Kursus i drift af vandværk. Tommy har undersøgt muligheder. Kursus afholdes formentligt i
Holdbæk.
Aflevering af gamle nøgler til vandværksbygningen. Morten M. tager kontakt til tidligere
bestyrelsesmedlemmer. Jan får lavet nye nøgler hvis det ikke lykkedes at fremskaffe
eksisterende nøgler.
Indkøb af gasbrænder og buskrydder til fast at stå i vandværksbygningen. Tommy indhenter
tilbud.

7. Eventuelt
7.1.
Ingen bemærkninger.
8. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 9. september 2019 hos Jan. 18:30

