
 

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

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 25.06.2019 hos Morten J. 

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 har været en del opringninger omkring hvorfor der er ikke er opkrævet for vand for den 

først halvdel af året. 

2.2. Yderligere har der været 2 opringninger om urent vand. Bestyrelsen har været på besigtigelse 

og kunne ikke konstatere nogle urenheder. 

2.3. Der er langt om længe modtaget NemID til Dall Villaby Vandværk. Kode modtaget på SMS. Jan 

tager fat i tidligere formand vedr. adgangskode til NemID. 

2.4. Ukrudt ved boringer i Dall Villaby fjernes af bestyrelsen tirsdag den 2. juli. 

2.5. Der skal testes for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre inden 1. november 2019. 

Boringer renses igennem og efterfølgende testes. 

2.6. Lovpligtig hygiejnekursus. Tommy finder selv et kursus og tilmelder sig. 

2.7. Er det muligt at etablere et fælles drev, så alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til de samme 

dokumenter? Morten M. undersøger. 

2.8. Beredskabsplan, logbog, telefonliste og handleplan - udføres efter sommerferien. 

2.9. Der skal tages foto af vandværksbygningen efter der er fjernet ukrudt. 

2.10. Henvendelse fra Aqualog der tilbyder et kvalitetssikrings- og ledelsessystem. Bestyrelsen siger 

nej tak. 

2.11. LER besvarelse i ferietiden. Bestyrelsen er dækket ind og behøver derfor ikke hjælp fra Thvilum. 

2.12. Brud på ledninger i sommerferie. Ring til S.P. Jensen vagttelefon 70 23 14 66 

2.13. Svævebanen ved Fritidshuset er i gang igen, men der skal fylds noget sand/jord op omkring. 

2.14. Beredskab i sommerferien. Morten J. tager vagten mens de andre holder ferie. 

2.15. Mette deltog i orienterende møde til nye beboere til byfesten. 

 

3. Seneste nyt fra næstformanden 

3.1. Facebook. Der er oprettet en side med Dall Villaby Grundejerforening og Vandværk. 

3.2. Opdatering af indhold på Dall Villabys hjemmeside er under udarbejdelse. 

4. Seneste nyt fra kassereren 

4.1. Hvidvaskningsloven. Jan og Tommy følger op. 

4.2. Opkrævning på vand er sendt ud til Dall Villabys borgere. Info om tilmelding til PBS sættes på 

hjemmesiden. 



 

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

 

 
 

5. Sekretær/Grundejerforeningen 

5.1. Førstehjælpskursus er aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

6. Vandværket 

6.1. Opstart af Dall Villaby Vandværk. Anlægget skylles igennem. 

6.2. Målerudskiftning. Slagplan udføres efter sommerferien. 

6.3. Aflevering af gamle nøgler til vandværksbygningen. Morten M. tager kontakt til tidligere 

bestyrelsesmedlemmer. 

6.4. Indkøb af gasbrændere, til fast at stå i vandværksbygningen. Tommy indkøber. 

 

7. Eventuelt 

7.1. Sommerferie: 

Morten M. 29-30-31 

Jan 29-30-31 

Mette ons. 28 – 29 halvdelen af 31 

Morten J. 34-35-36 

Tommy 29-30 

 

8. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 5. august 2019 hos Tommy. 18:30 


