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

Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den 21.02.2022 kl. 19.30 i
Fritidshuset, Dall Villaby.
Jan Hjermitslev bød velkommen til de fremmødte deltagere (ca. 20 fremmødte + dirigent + bestyrelse)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning og orientering om de forløbne 2 år
a. Grundejerforening
b. Vandværk
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
a. Grundejerforening
b. Vandværk
4. Budget/takster for det kommende år
a. Grundejerforening
b. Vandværk
5. Behandling af indkomne forslag
a. Flytning af ordinære generalforsamling til marts
b. Kontingent til grundejerforeningen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
1. Jan Hjermitslev (ønsker genvalg)
2. Morten R. B. Mortensen (ønsker genvalg)
Suppleanter:
Claus Skov Caspersen
Michael Korfitsen
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Michael Korfitsen som dirigent. Der var ingen andre
forslag. Michael varetog derefter hvervet som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
ved annonce i Folkebladet, invitationer i alle husstandes postkasser med dagsorden og i infoskiltene
i begge ender af Dall Villaby var indbydelsen opsat.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav ordet til Jan Hjermitslev.
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2. Beretning og orientering om de forløbne 2 år
Beretningen er på grund af covid 19 et sammenfald af 2 års begivenheder i Dall Villaby.
Beretning indeholder følgende hovedpunkter:
- Fælles beretning
- Beretning om Grundejerforeningen
- Beretning om Dall Villaby Vandværk

2.1 Fælles beretning:
Efter generalforsamlingen den 25. februar 2020 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Jan Hjermitslev
Næstformand: Mette Sørensen
Kasserer: Morten Mortensen
Vandværksbestyrer: Tommy Stokholm
Sekretær og repræsentant i Fritidshusets bestyrelse: Morten R. Jepsen
Året 2020 var et mærkeligt år, hvor vi var ramt af covid 19 restriktioner.
Trods det, så fik vi alligevel afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Vi fik klargjort og lavet en del på vandværket, så vi selv kunne indvende fra egne boringer, så der
ikke længere var behov for at få vand Aalborg Vand.
Der blev indkøbt brugte Pc’er til alle i bestyrelsen (1200 kr. pr. stk.) og der blev lavet ny e-mail
struktur til hele bestyrelsen, så man ikke skulle bruge sin private mail.
Det er gjort med tanke om, at hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, så kan man overdrage sin pc til
det ny indtrædende medlem i bestyrelsen.
Ligeledes er der blevet afholdt arbejdsdage på vandværket samt ved legepladsen ved Fritidshuset.
I året 2021 måtte vi aflyse ordinær generalforsamling pga. forsamlingsforbud og restriktioner fra
Covid 19.
Aflysningen blev offentliggjort i ugeavisen.
Dog undersøgte vi muligheder for online generalforsamling, men det var mere besværligt end som
så, så ideen blev lukket igen.
Følgende var på valg i 2021: Mette, Morten J. og Tommy. Da vi måtte aflyse generalforsamlingen, ja
så valgte de automatisk sig selv igen.
Trods Corona har der dog været afholdt 6 bestyrelsesmøder og bestyrelsen har fortsat samme
konstituering som i 2020.
Ligeledes har vi været repræsenteret på en del møder med forskelligt indhold:
- Grundvandsbeskyttelse.
- Arbejdsdage, dels på vandværket og legepladsen ved Fritidshuset.
Ligeledes har vi fået ny hjemmeside til vandværk og til grundejerforeningen.
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2 a. Beretning om Grundejerforeningen
• Medlemskab af Grundejerforeningen
• Flaglaug
• Julebelysning og juletræ
• Orientering om Fritidshuset
• Hjertestarter
• Legeplads
• 3. limfjordsforbindelse

Medlemskab af Grundejerforeningen
Dall Villaby Vandværk og Grundejerforeningen er vedtægtsmæssigt bundet sammen. Får en
grundejer vand fra vandværket er man også medlem af grundejerforeningen, og betaler dermed
kontingent til foreningen. En meget stor del af os har tinglyst medlemskab af grundejerforeningen.
Vejrmøllen har dog ligeledes sin egen grundejerforening, og de skal selv varetage de fælles
forpligtelser som vejbelysning, snerydning og vedligeholdelse af vejen. Dette betyder, at
medlemskab af Dall Villaby Grundejerforening ikke umiddelbart er indlysende. Dog opkræver
bestyrelsen kontingent til grundejerforeningen også for de grundejere, der bor på Vejrmøllen.
Bemærk, det er den enkelte grundejer, der er medlem og dermed har stemmeret på
generalforsamlingen.
Tidligere har grundejerforeningen hørt under samme hjemmeside som vandværket, men da det er
delt op nu, så vil jeg slå et slag for grundejernes hjemmeside www.dallvillaby.org

Flaglaug
Tak til flaglauget som har sat flagstænger op og flaget på mærkedage m.m. Det er nu så hyggeligt.
Skulle der være flere der har lyst til at hjælpe, så sig endelig til.
I 2020 var der én af de store flagstænger som måtte lide for stormen, den er skiftet igen.
Kommende flagdage og af mærkedage/konfirmationer er:
- Konfirmation i Volsted, Ferslev og Dall den 13.,14. og 15. maj
- Byfestugen 2022.
Skulle der være andre dage som kunne fejres med flagallé, så lad os høre fra jer.

Julebelysning og juletræ
Dall Villaby Grundejerforening har selv købt julebelysningen.
Da bestyrelsen fik en del kritik af julebelysningen i 2020, så valgte vi at se nærmere på det.
Vi fik hentet belysningen hjem fra udlejer og kunne konstatere at stjernerne og belysningen
trængte til en overhaling hvilket gjorde, at vi renoverede disse.
Som noget nyt er der nu hjerter og stjerner i lysmasterne.
Vi skiftede samtidig leverandør (en del af Uggerly-el, afd.), til opsætningen af disse.
Vi fik bygget vores lygtepæle om med CEE udtag og HPFI-afbryder, så vi faktisk selv må sætte
belysningen op.
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Børnehaven fik igen Juletræ og tak til Ole Laursen, for at kunne skaffe dette.

Orientering om Fritidshuset
Fritidshuset stod til at skulle have udskiftet tagbeklædningen, stod selv for at skaffe midler til
projektet. Vores repræsentant i fritidshuset Morten J. fortalte på bestyrelsesmøder om planerne
mv.
Da regnskabet for Grundejerforeningen så fornuftig ud, valgte bestyrelsen at støtte projektet med
et tilskud på 25.000 kr., da huset bruges af vores grundejere og Fritidshuset har i det forløbne år og
stadig fungeret som klubhus for byens foreningsliv: Idrætsforeningen (DFI), Dall Villaby eSport,
Bedstefarklubben, Dall Mini Center og de kommunale dagplejer m.m.
Fredag, lørdag og søndag anvendtes huset til udlejning. Denne udlejning er nødvendig for, at husets
økonomi kan hænge sammen.
Huset bliver desuden udlejet til en række foreningsarrangementer.
Jeg vil slå et slag for den ekstraordinære generalforsamling for DFI d. 1. marts kl. 19 i Ferslev Hallen
og håber det kun var et lille blæsevejr, så man finder en ny hovedformand, så Fritidshuset stadig vil
summe og fungere som et værested for byens idrætsliv og befolkning, som det er i dag.
Til gavn for byens befolkning i alle aldre.

Hjertestarter
Der findes 2 hjertestarter i byen. 1 ved børnehaven og 1 ved Fritidshuset og denne har
grundejerforeningen ansvaret for.

Legeplads
I 2021 fik legepladsen en overhaling. Der blev fjernet ukrudt og træværket fik olie.
Bestyrelsen annoncerede på hjælpende hænder på Facebook og fik en lille flok hjælpende hænder
og STORT tak for det, men vi som bestyrelse kan se, at det er svære og svære at opdrive hjælp.
Tidligere havde man et legepladsudvalg og dette har man ikke mere og bestyrelsen kan ikke finde
den fornøden tiden til vedligeholdelse af dette.
Hvis man kunne finde et nyt legepladsudvalg (ildsjæle), der vil stå for vedligeholdelse, så vil det
være super, hvis ikke, så udliciterer vi opgaven med vedligeholdelse af legepladsen.
Dette betyder at vi også vil forhøje det årligt kontingent til 200 kr. pr. år, en lille prisstigning, hvilket
bestyrelsen håber, at det vil hjælpe for at vedligeholde byen tilstrækkeligt.

3. limfjordsforbindelse
Bestyrelsen har fået en del forespørgsler omkring støj/støjværn m.m. omkring den fremtidige
forbindelse. Hvad er der blevet gjort?
Ja vi kan hurtig blive enige om, at Dall Villaby er, og stadig er, påvirket og plaget af støj. I nyhederne
har man kunnet læse, at der påtænkes støjværn i forbindelse med anlægsfasen af den nye
forbindelse.
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Egholm forbindelse eller ej og i forbindelse af VVM-redegørelsen, så skulle vi klædes på, til at svare
på dette.
Bestyrelsen har været i dialog med Sven Hvid, hvor vi sammen har undersøgt hvilke svarmuligheder
der var for Dall Villaby i forbindelse med det første høringsbrev fra Vejdirektoratet.
Den offentlige høring af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen blev afsluttet den 30. april 2021. I
høringsperioden modtog Vejdirektoratet tæt på 7.800 høringssvar fordelt på ca. 3.400 afsendere,
som efterfølgende blev resumeret i et høringsnotat. Langt størstedelen af høringssvarene er er fra
private borgere eller grupper af borgere.
Dog virker det underligt at i processen, der er Dall Villaby aldrig, blevet hørt eller spurgt i VVM
processen.
Jeg vil sige stort tak til Sven Hvid for samarbejdet og uden hans hjælp, så var det ikke lykkes.
Vi kæmper stadig videre for hvad der er bedst for byen.
Nu må vi se hvad der sker nu, når man har fortiet så store miljøbelastninger beregninger i projektet,
hvilket gjorde at der kom mere pres på Trafikminister Benny Engelbrect, hvorpå han trak sig som
minister.
Vi afventer nu svar på vores høringsbrev!
Til slut, der vil jeg gerne takke bestyrelsen for de timer der lægges i Dall Villaby Grundejerforening.
TAK.

Beretningen vedrørende Grundejerforeningen er slut.
Der er herefter mulighed for at forsamlingen kunne stille spørgsmål.

Leif Pedersen, Vejrmøllen 50: Med hensyn til udgift til årligt vedligehold af hjertestarter, så kunne
bestyrelsen måske søge tilskud ved TRYG Fonden.

Kurt Poulsen, Klokkevej 27: Fortalte om støjværn vedr. 3. limfjordsforbindelsen og deres placering
ved Dall Villaby. Han kunne yderlige fortælle, at Vejdirektoratets høringsperiode var midt i
juleferien.

Sven Hvid, Klokkevej 33: Orienterede om hvilke punkter Dall Villabys svar på høringsbrevet
indeholdt. Der blev ligeledes fortalt hvordan støjgrænsen skulle måles som et gennemsnit over
året.

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

2 b. Beretning om Dall Villaby Vandværk
• Hvad er der sket siden forrige generalforsamling
• Oppumpet vandmængder og vandforbrugere
• Vandkvalitet
• Arbejde på vandværket og ledningsnet
• Samarbejde om grundvandsbeskyttelse
• Aalborg Kommunes administrative ydelser
• Kontrol af vandmålere
• Projekt Giftfri by

Hvad er der sket siden forrige generalforsamling
Året 2020, var året hvor vi fik klargjort, vores egne indvendingsboringer og der blev fortaget
løbende prøver af vandkvaliteten.
Vi havde i samråd med SGS analytics lavet en aftale om at de skulle kontakte Aalborg kommune om
hvilket prøvetagningsprogram vi skulle være underlagt.
I starten af 2021 startede vi egne indvendig af vand igen, hvilket gjorde at vi fik en besked fra
Aalborg Kommune, at det havde vi ikke spurgt om, der desværre var en manglende kommunikation
imellem SGS og Kommunen, samt vores prøvetagningsprogram skulle revideres.
Bestyrelsen slår fast at grænseværdierne på drikkevandet er overholdte ud til forbrugerne, hvilket
også har gjort opmærksom på overfor Aalborg Kommune.
Dall Villaby Vandværks har udfordringer med at blande vandet fra de tre boringer, så de samlet
overholder grænseværdierne, hvilket gør, at vi skal have fortaget flere analyseprøver om året, for at
se om vi stadig overholder rent vand til forbrugerne.
Vi har et møde med en brøndborer om muligheder af ny indvendingsplads. Vi skal her i 2022 have
ansøgt om ny kildeplads (Området bag ved Finstrup Gård). Dette skal selvfølgelig godkendes af
Aalborg Kommune, hvilket vi håber de ser positivt på, så vi er fremtidssikret mange år endnu.
2021 indgik vi et nyt samarbejde med Uggerly installation A/S om at varetage opgaver for
vandværket og grundejerforeningen, da de både har VVS og EL afdeling.
Vi stod nemlig til at skulle udskifte alle vores vandmålere i byen.
Der blev indhentet tilbud fra Kamstrup om levering af nye fjernaflæste vandmålere, hvor måleren
samtidig også fungere som en lead detection på rør brud.
På sigt vil indberetning til vandværket ske automatisk, men derfor er det stadig vigtigt at kassereren
altid har seneste oplysninger på boligejer (Husk fraflytning altid skal meldes til kassereren).
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Dog vil vandafledningsafgift forsat skulle indberettes til Aalborg Kommune. I og med at bestyrelsen
kan trække en liste med vandforbruget, så ville Aalborg Kommune måske være interesseret i at
modtage den digitalt, selvfølgelig kun hvis de er villige til at betale for det.
Målerudskiftningen er næsten afsluttet. Bestyrelsen har ansøgt Aalborg Kommune om opsætning af
en flagstang ved Vandværksbygningen med en antenne i toppen til opsamling af data fra
vandmålerne.
Vi forventer at ansøgningen snart falder på plads ved kommunen.
Bestyrelsen har været i arbejdstøjet og har fået fjernet græs og m.m. på vores 3
indvendingspladser. Der er blevet lagt et nyt lag granitskærver så fremtidigt vedligehold skulle være
nemmere. Da bestyrelsen ikke har den fornødne tid til at holde de udvendige arealer ved
boringerne, vil vedligehold fremadrettet blive udliciteres og ikke være bestyrelsen der står for
dette.
I tagrummet på vandværksbygningen havde vi ubudne gæster af flere omgange. Vi fik besøg af
en/flere mår, som totalt har ødelagt isoleringen. Dette blev udbedret og vi fandt indgangen, hvor
den/disse var kommet ind. Nu håber vi at dette ikke sker igen.

Oppumpet vandmængder og vandforbrugere
I 2020 blev der købt 47.196 m³ vand af Aalborg Kommune.
I 2021 oppumpede vi fra egne boringer 42.241 m³.
Dall Villaby Vandværk har tilladelse til at indvende 64.200 m³.
Det mindre vandforbrug i året 2021 kan skyldes, at der ikke har været så mange, som har arbejdet
hjemme pga. Covid 19.
De fjernaflæste vandmålere har allerede været på prøve. Der kunne registreres at der ved
Fritidshuset var et større vandforbrug end normalt. Det blev undersøgt, og man fandt frem til at der
var et toilet der løb i kælderen.
Dall Villaby Vandværk har 435 forbrugere. Egentlig er tallet 455. Det skyldes at 21 forbrugere er på
én fællesmåler. Vejrmøllen Ældre - og seniorboligerne betragtes som én storforbruger med 1 fælles
måler, idet vandværket ikke aflæser målere på de enkelte husstande.

Vandkvalitet
Bestyrelsen tager det meget seriøst, at vi ikke overskrider grænseværdierne for drikkevandet.
Skulle det ske, så åbner vi op mod Aalborg Kommune vandforsyning.
Som det er i dag, så arbejder bestyrelsen forsat på at Dall Villaby Vandværk fremadrettet er på egne
hænder.
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Der har været bemærkninger til vandkvaliteten i det forløbne år fra myndighedernes side. Det er
meget sårbart grundvand vi har, hvilket betyder at der er skærpet prøveudtagninger. Derfor skal
man også som forbruger tænke sig om ikke at hælde giftstoffer ud på jorden, som siver ned i vores
eget drikkevand. Derfor er bestyrelsen i samarbejde om grundvandsbeskyttelse og derfor giftfri by,
men mere herom senere.

Arbejde på vandværket og ledningsnet
Vi har i forbindelsen med målerudskiftningen fundet ud af at vores stophaner ikke har det for godt
og flere har vi måtte udskifte.
En stophane er mekanisk og skal egentlig motioneres lidt og det er gavnligt for os alle, især på
budgettet. Så en lille anbefaling er at finde din stophane og prøv at lukke for vandet, og se om den
fungerer.
Når der skal arbejdes på ledningsnettet, så forsøger altid at varsle på hjemmesiden
www.dallvillaby.dk og på Facebook Dall Villaby Grundejerforening og Vandværk.
Som nogle sikkert har bemærket, så har vi fået nyt layout på vores hjemmeside.
Nogle gange bliver der lukket uden at vi kender til det, men vi er ved at påvirke de forskellige VVSfirmaer, som arbejder i området. Vi beklager de sener det måtte medføre.
Ligeledes vil bestyrelsen også slå et slag for, at hvis der ikke er vand, så tjek lige hjemmesiden eller
Facebook inden man ringer til en fra bestyrelsen. Bestyrelsen passer deres normale arbejde til
dagligt og det hjælper ikke med at få vandet igen, ved at kime bestyrelsen ned.
Vi skal i kommende periode i gang med at renovere vores indvendingspladser, så de bliver
fremtidssikret. Blandt andet skal vi pumpe anderledes.
Ligeledes trænger vores ledningsnet til at blive udskiftet. Entreprisen vil blive udbudt til flere
firmaer, og den mest fordelagtige pris fra en entreprenør kan få lov at udføre arbejdet.
Denne ledningsudskiftning gør ligeledes, at vi må hæve prisen på vand, ikke meget, men vi vil helst
ikke ud i store lån, for at kunne løse opgaven - vores ledningsnet trænger til en udskiftning.
Strømpriser er ligeledes blevet en større udgift for os.
I forbindelse med ledningsudskiftningen vil bestyrelsen inddrage Aalborg Kommunen, for og se om
vi i samme omgang kunne få skiftet fortov eller om der er andre ledningsejere der måske vil være
med i udgravningen, og derved reducere omkostningerne på gravearbejdet.

Samarbejde om grundvandsbeskyttelse
Vandværket deltager i et samarbejde med Aalborg Kommune og de fleste private vandværker i
kommunen.
Dog har der ikke været meget aktivitet pga. Covid 19.
Til dette samarbejde, om beskyttelse af vandet, bliver der betalt 1,50 kr. pr m³ oppumpet vand.
Bestyrelsen ser frem til mere samarbejde i 2022.
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Aalborg kommunes administrative ydelser
Aalborg kommune betaler for at få adgang til Dall Villaby Vandværks oplysninger om vandmåler,
forbruger og til beregning af vandafledningsafgiften.
Kommunen betaler i år 15,50 kr. pr måler. Vi skal til gengæld bl.a. give kommunen oplysninger ved
målerudskiftninger og ved nye forbrugere.

Kontrol af vandmålere
Iht. en bekendtgørelse af 1. februar 2000, er der krav om kontrol af vandmålere som påbyder
vandværker at etablere et kontrolsystem af i driftsværende vandmålere.
Da vi lige har skiftet vandmålere, skal der ikke ske meget for at opfylde denne bekendtgørelse, dog
skal vi have lave et stikprøvesystem.

Giftfri by
Da der kommer mere og mere fokus på rent drikkevand, så vil bestyrelsen undersøge muligheder
for at se, hvad der skal til for at kunne kalde os giftfri by.
Mere om det i det kommende år.

Beretningen vedrørende vandværket er slut.
Herefter var der lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål.

Leif Pedersen, Vejrmøllen 50: Roste bestyrelsen for det gode arbejde med et selvstændigt
vandværk.
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3. Regnskab
Kasserer Morten Mortensen gennemgik det fremlagte regnskab i hovedtal for henholdsvis
Grundejerforeningen og Dall Villaby Vandværk. Enkelte poster blev uddybet.
Grundejerforeningen 2020:
Årets resultat: +24.137 kr.
Gæld og egenkapital i alt: 220.223 kr.
Grundejerforeningen 2021:
Årets resultat: -27.556 kr.
Gæld og egenkapital i alt: 200.667 kr.
Konklusion fra ekstern statsautoriseret revisor: ” Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt
med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af
virksomhedens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af
grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er i
overensstemmelse med årsregnskabslove i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for grundejerforeninger som
præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.”

Vandværket:
Årets resultat for 2020 ses under note 12 Overdækning under punktet Årets over-/underdækning,
jf. note 1
Årets resultat/overdækning: +49.289 kr.
Dall Villaby Vandværks egenkapital i alt: 3.294.259 kr.
Årets resultat for 2021
Årets resultat/overdækning: +52.063 kr.
Dall Villaby Vandværks egenkapital i alt: 3.346.322 kr.

Regnskabet for Dall Villaby Vandværk er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og er i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.
Regnskabet er gennemgået af ekstern statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den danske
revisionsstandard om review. Regnskabet er forsynet med revisorerklæring. I erklæringen
konkluderes der: ” Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund
til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af vandværkets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”
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Der var efterfølgende mulighed for at kommentere regnskaberne.

Der var ingen kommentarer.
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

4. Budget og takster for året 2022
Brønde og vandværk.: 1.500.000 – 2.500.000 kr.
Stophaner.: 400.000 – 500.000 kr.
Ledningsnet ca. 8-9 km.: 6.000.000 – 9.000.000 kr. Udføres i 3 etaper.
Så i alt skal vi investere ca. 12.000.000 kr.
Med de fremtidige udgifter, er der behov for at spare sammen, så Dall Villaby Vandværk ikke skal
ud at optage lån.
Prisen for 1 m³ vand kommer derfor til at stige med 1 kr. så forbrugerne i fremtiden kommer til at
betale 5 kr. pr. m³ vand.
De nye takster sendes til godkendelse ved Aalborg kommune.
Takstbladet bliver omdelt til alle husstande, når taksterne er godkendt af kommunen.
Kontingent til Grundejerforeningen vil i fremtiden blive 200 kr. pr. år pr. grundejer.

Der var efterfølgende mulighed for at kommentere de fremtidige takster og kontingent.
Sven Hvid: Bliver der betalt for alt oppumpet vand? Bestyrelsen kunne bekræfte, at det bliver der.

Budget og takster blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har følgende forslag:
- Flytning af generalforsamlingen til marts.
- Regnskab vil i fremtiden ikke blive omdelt men ville være tilgængelig på hjemmesiden.
Flytning af generalforsamlingen til marts
Det er næsten ikke muligt at få regnskabet færdig til generalforsamlingen i slutningen af februar.
Det ses tydeligt i år, i og med at regnskabet først er tilgængeligt her til generalforsamlingen.

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

Regnskab vil i fremtiden ikke blive omdelt men ville være tilgængelig på hjemmesiden
For at være mere miljøbevidst ligger bestyrelsen op til at regnskabet ikke længere vil blive omdelt.
Der vil stadig være nogle borgere, som vil få regnskabet i deres postkasse.
Indkomne forslag blev enstemmigt vedtaget.
Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så
vedtægtsændringerne kan blive endeligt godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlem Jan Hjermitslev og Morten R. B. Mortensen ønskede begge genvalg
Suppleanter:

1. suppleant: Nicklas Brauner
2. suppleant: Michael Korfitsen

7. Evt.
Mette gennemgik de 2 nye hjemmesider.
Leif Pedersen, Vejermøllen 50: Suppleant Nicklas er måske mulig nyt medlem til
legepladsudvalget?

