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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 07.10.2019 hos Mette.
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 mangler fortsat kode til NemID til Dall Villaby Vandværk.
2.2.
Beredskabsplan, logbog, telefonliste og handleplan - Formand fremlagde rapport til
godkendelse.
2.3.
Svævebanen er i gang, men der skal kigges på bevoksning og evt. et læs jord foran den højeste
stolpe, så det bliver nemmere at bruge svævebanen. Der skal lidt mere frost i jorden, så kan
der køres jord ned til svævebanen. Wire til svævebane skal strammes op.
2.4.
Legeplads. Morten M. kontakter tidligere formand vedr. flis.
2.5.
Hjemmeside. Der er modtaget et uopfordret tilbud fra Web-Koncept.
2.6.
Julebelysning i gadelygterne. Jan har indsendt ansøgning og har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Aalborg Kommune. Ole Lauersen skaffer et juletræ.
2.7.
Julefrokost for bestyrelsen afholdes den 23. november 2019.
2.8.
Formand og vandværksbestyrer har været i dialog med brøndbore, for at få skyllet vandværket
korrekt igennem.
2.9.
En del henvendelser vedrørende utætte pakninger ved vandur. I fremtiden bør forbruget af
vand på hovedmåleren holdes lidt mere under opsyn.
2.10. Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre ændres tilbage til 0,1 µg/l
2.11. Invitation til kontakt gruppemøde ved Landområde sydøst d. 7. november 2019. Jan og Tommy
deltager.
3. Seneste nyt fra næstformanden
3.1.
Intet nyt.

4. Seneste nyt fra kassereren
4.1.
Intet nyt.

5. Sekretær/Grundejerforeningen
5.1.
Intet nyt.

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

6. Vandværket
6.1.
Opstart af Dall Villaby Vandværk. Jan og Tommy aftaler en dato.
6.2.
Målerudskiftning. Afventer resultat på vandprøver efter vandværket er blevet skyllet igennem.
6.3.
Tommy og Jan ønsker mere granitskærver omkring vandværket og boringer, for at gøre det så
vedligeholdelsesfrit som muligt. Tommy indhenter pris på levering af skærver.
7. Eventuelt
7.1.
Ingen bemærkninger.

8. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 11. november 2019 hos Morten M. 18:30

