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

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 20.09.2021 hos Jan.
Deltagere: Jan Hjermitslev, Mette Sørensen, Morten Jepsen, Morten Mortensen og Tommy Stokholm
Afbud: Ingen.
Referent: Morten Jepsen
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
1.1.
Referatet godkendes.
2. Seneste nyt fra formanden
2.1.
Arbejdsdag i vandværket. Vedligehold ved vandværket og legepladsen udbydes til
entreprenører, så bestyrelsen kan bruge kræfter på andet bestyrelsesarbejde.
2.2.
Der er kommet svar på høringsbrev fra Vejdirektoratet. Der vil blive skrevet et nyt brev, da
bestyrelsen mener, at der ikke er kommet svar på de tidligere indsendte spørgsmål til høringen.
2.3.
Der skal udføres et nyt budget for 2022 til vandværket. Budgettet skal indeholde en plan for
udskiftning af det eksisterende ledningsnet.
2.4.
Planlægning af generalforsamling til den 22. februar 2022. Morten J. booker Fritidshuset.
2.5.
Vandmængder aflæses inden den 31. december og fremsendes til Aalborg Forsyning.
2.6.
Der skal tages vandprøver ved slutbrugerne til sidste kvartal af 2021.
2.7.
Beredskabsplan skal opdateres.
2.8.
Kvalitetssikringsprogram til vandværket skal indkøres.
2.9.
Julefrokost skal arrangeres inkl. omdeling af julekurve.
3. Seneste nyt fra næstformanden
3.1.
Der findes nu en hjemmeside til Dall Villaby vandværk og én til Grundejerforeningen.
3.2.
Mette undersøger hvem der har ansvaret for hjertestarteren ved børnehaven.
4. Seneste nyt fra kassereren
4.1.
Der er fuld gang i udskiftning af vandmålere. Der har dog været lidt opstartsvanskeligheder.
5. Sekretær/Grundejerforeningen
5.1.
Placering af container og flagstang til fjernaflæsning af vandmålere ligger inden for
skovbyggelinjen ved vandværksbygningen, så ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg
Kommune er ved at blive udarbejdet.
5.2.
Fritidshusets bestyrelse har været i dialog med Aalborg Kommune om vedtægtsændringer til
Fritidshuset.
6. Vandværket
6.1.
Ingen bemærkninger.

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

7. Eventuelt
7.1.
Ingen bemærkninger.

8. Næste møde: Mandag den 1. november kl. 18:30 hos Morten M.

