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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 25.03.2021 hos Tommy.
Deltagere: Jan Hjermitslev, Mette Sørensen, Morten Jepsen og Tommy Stokholm
Afbud: Morten M.
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.
Vandværket: Tilbud modtaget på skærver til alle tre boringer blev gennemgået.
Legepladsen: Træ skal olieres. Der oprettes en begivenhed på Facebook til arbejdet udføres
den 13. juni kl. 9:00. Der skal yderligere laves en repos ved svævebanen så børn kan benytte
svævebanen. Udføres af Morten R. Jepsen.
2.2.
Mette er næsten færdig med den nye hjemmeside. Der mangler kun de nye underskrevne
årsregnskaber.
2.3.
Ansøgning om opsætning af container ved vandværket. Der skal anvendes Nem-ID til
ansøgning. Morten M. og Morten J. aftaler hvordan det kan lade sig gøre.
2.4.
Skade på loft i vandværksbygning pga. mår. Forsikringen har afvist skaden pga. at det ikke var
en pludselig opstået skade. Tømrer bliver tilkaldt for at udbedre skaden.
2.5.
Regnskab og takstblade skal omdeles.
2.6.
Analyser på vandprøver er foretaget og Aalborg Vand har kommenteret resultaterne.
2.7.
Henvendelse fra Aalborg Kommune vedr. opstart af eget vandværk. Jan har svaret på
spørgsmål.
2.8.
Vandmåler er bestilt ved Kamstrup. Udskiftningen udføres henholdsvis i maj og august 2021.
2.9.
Ny samarbejdspartner er blevet Uggerly Installation i stedet for S.P. Jensen.
2.10. Når der bliver sendt en mail til alle bestyrelsesmedlemmer med evt. spørgsmål, så forventes
der, at der i det mindste meldes tilbage, at mailen er modtaget.
2.11. Punkter til fremtidige vedtægtsændringer:
- Ordinær generalforsamling vil blive afholdt i slutningen af marts i stedet for i slutningen af
februar.
- Årsregnskab offentliggøres kun på hjemmesiden.
- Kontingent til Grundejerforeningen hævet til 150 kr. årligt i stedet for 120 kr.
2.12. Generalforsamling afholdes online en gang i maj 2021.
3. Seneste nyt fra næstformanden
3.1.
Ingen bemærkninger.
4. Seneste nyt fra kassereren
4.1.
Ingen bemærkninger.

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

5. Sekretær/Grundejerforeningen
5.1.
Ingen bemærkninger.
6. Vandværket
6.1.
Ingen bemærkninger.
7. Eventuelt
7.1.
Ingen bemærkninger.

8. Næste møde: Mandag den 19. april kl. 18:30 hos Mette.

