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

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 24.09.2018 hos Jan
Deltagere: Anne Woldbye, Bente Struwe, Jacob Krabbe, Jan Hjermitslev, Michael Berg og Morten Jepsen
Afbud: ingen
Referent: Morten Jepsen
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde
1.1. Referatet godkendes.
1.2. Morten sender referat fra sidst bestyrelsesmøde til Webmaster Lennart Greig.
2. Seneste nyt fra kassereren
2.1. Aflæsningskort er omdelt til indberetning fra borgerne inden den 1. oktober.
2.2. Evt. seddel i infoskilt ved vejen. HUSK at indberette vand.
2.3. Der er udbetalt løn til bestyrelsen.
2.4. Der er rigtig mange flytteopgørelser.
2.5. Underskrive blanket til Spar Nord vedrørende hvidvask loven.
3. Grundejerforeningen
3.1. Fritidshuset: Der er ved at blive søgt om støtte ved AKA-puljen til udskiftning af borde og stole i
salen.
3.2. Legeplads: Der bliver nødt til at blive meldt noget ud vedrørende svævebanen.
3.3. Hjertestarter: Ingen kursus i denne omgang. Rykkes til foråret 2019.
3.4. Cykelsti: Cykelstien mellem Dall og Ferslev var taget ud af budgettet for år 2019-2022. En venlig
henvendelse fra Ole Nielsen fra Dall har fået byrådet til at afsætte penge til en cykelsti i 2019 med
7 mio. kr.
3.5. Julebelysning: Grundejerforeningen har købt julebelysningen der hænger i lygtepæle. Jacob
kontakter NT El-service for at få dem hængt op i lygtepælene inden december.
4. Vandværket
4.1. Der er skiftet to stophaner, hvor det var nødvendigt at lukke for vandet i hele byen. Der var
informeret om lukningen via infotavler i begge ender af Dall Villaby, på Dall Villabys hjemmeside
og på facebook.
4.2. Dall Villaby Vand har en korrespondance i gang med Aalborg Vand, for at få et indblik i hvordan
tilstanden er på ledningsnettet i Dall Villaby.
4.3. Jacob kontakter andre vandværker i Nordjylland for at høre, om der er nogen der er villige til at
overtage driften og det administrative af Dall Villaby Vandværk.
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger
6.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.00 hos Morten

