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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 21.04.2020 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.
Generalforsamling Grundvandssamarbejde (aflyst)
2.2.
Generalforsamling Danske Vandværker (aflyst)
2.3.
Indkøb af IT/PC. Tilbud på PCer. 1.200 kr. pr. stk. Bestilt 5 stk.
2.4.
Hjertestarter. Grundejerforeningen forpligter sig til en månedlig udgift for en serviceaftale. Det
vil yderligere koste 3000 kr. at få hjertestarteren opdateret. Tommy tager kontakt til en
bekendt for at få en pris på en serviceaftale samt en opdatering.
2.5.
Det er ved at være tid igen til at ordne grønne områder ved Vandværket og boringerne. Den
dag der holdes bestyrelsesmøde mødes vi ved vandværket kl. 16:30.
2.6.
Corona status. Vandværket er ikke startet op igen. Forsøger at få Vandværket op og køre til
slutningen af maj.
3. Seneste nyt fra næstformanden
3.1.
Takstblad kommer på hjemmesiden.
3.2.
Fotovogn er ikke bestilt endnu.
3.3.
Arbejdsweekend ved legepladsen den 13. juni afventer status til næste bestyrelsesmøde.

4. Seneste nyt fra kassereren
4.1.
Jan O. Indberetning af vandmængder til Aalborg Kommune. Ved fremtidig aflæsning af måler i
brønden aflæses denne så tæt på den dato hvor forbrugerne også aflæser. Altså inden 1.
oktober.
4.2.
Jan O. er ved at teste et system, så hver enkelt forbruger kan se sit daglige vandforbrug.
4.3.
Aconto er ved at blive udført, så de kan sendes ud til forbrugerne.

5. Sekretær/Grundejerforeningen
5.1.
Byrådet i Aalborg Kommune havde et punkt på dagsordenen den 23. april om trafikstøj ved Dall
Villaby. I referatet fremgår der at Aalborg Kommune løbende modtager henvendelser om
støjbelastningen fra motorvejen.

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

6. Vandværket
6.1.
Ingen bemærkninger.
7. Eventuelt
7.1.
Ingen bemærkninger.

8. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 11. maj 2020 hos Mette. Mødes ved Vandværket kl. 16:30

