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

Dall Villaby den 01.11. 2021 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 01. november kl. 18.30 hos Morten 
Mortensen. 
 
Deltagere: Jan Hjermitslev, Mette Sørensen, Morten Mortensen og Tommy Stokholm 
 
Afbud: Morten J 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde d.20-09-2021 
1.1 Referatet godkendes 
 

2. Seneste nyt fra formanden 
2.1 Kommende generalforsamling (Valg, m.m.) - Angående generalforsamling, så er 
Fritidshuset desværre optaget tirsdag d. 22. februar, så generalforsamlingen flyttes derfor til 
mandag d. 21. februar. 
Tommy, Morten M og Mette er på valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Alle ønsker at 
blive genvalgt. 
2.2 Høringsbrev (Vejdirektoratet) – Svend Hviid tager ind og snakker med Vejdirektoratet for at 
få svar. Derefter tages der stilling til om der skal sendes et nyt brev til Vejdirektoratet. 
2.3 Budget, takster m.m. (Evt. prisstigning) – Budget er under udarbejdelse. Forslag til 
takststigning på 1 kr. til udskiftning af ledningsnet. Budget og takstblad skal sendes ind til 
Aalborg Kommune senest i slutningen af november. Budget og takstblad skal godkendes på 
generalforsamling. 
2.4 Ansøgninger vandværk (Ny brønd, renoveringer) – Ansøgning om ny brønd/boring skal 
udarbejdes og sendes ind til Aalborg Kommune. Renoveringer der overvejes på vandværket: 
Iltningsanlæg og filter, blødgøringsanlæg. 
2.5 Måler udskiftning (status, udfordringer m.m.) – Vandværket mangler at købe en måler til 
Hasseris Boligforening, Tommy bestiller måleren. Udskiftning af målere er ved at være færdig. 
2.6 Fakturering – Send en bekræftelse tilbage, når mailen er set/modtaget. Skriv gerne, hvis 
der er kort betalingsfrist. 
2.7 Julebelysning GF (status m.m.) – Julebelysningen var i så dårlig stand og skulle renoveres, 
hvilket er blevet gjort. Julebelysningen forventes at blive sat op omkring 1. december. 
 

3. Seneste nyt fra næstformanden 
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3.1 Hjertestarteren ved børnehaven serviceres af Hjerteklub.dk indtil 2024. Børnehavens leder 
er kontaktperson. 

 
4. Seneste nyt fra kassereren 

4.1 Kassereren vil gerne have besked, når man køber fx på kort i Bauhaus. 
4.2 Bestyrelsens honorar udbetales i november. 
4.3 Måleraflæsning – der bliver lavet et skønnet forbrug, indtil målerne kan aflæses i det nye 

år. 
 

5. Seneste nyt fra Sekretær/Grundejerforeningen 
 
6. Seneste nyt fra Vandværket 

6.1 Der er en del stophaner, som er svære at finde, fordi de er blevet dækket af jord m.m. 
Stophanerne langs Dallvej skal føres op i jord højde. 

 

7. Eventuelt 
7.1 Løs og fast. Bordet rundt.  
Julefrokost: forslag lørdag d. 4. december 

  
Næste møde: mandag d. 10. januar hos Mette 
 
 


