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Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 30.05.2022 hos Morten M. 

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. Grønne områder. Ukrudt er fjernet ved vandværket. Nu mangler der at blive flyttet en bunke 

granitskærver. Der er aftalt af bestyrelsen mødes den 31. maj kl. 19:15 for at flytte 

granitskærver. Faldsand ved legepladsen skal ligeledes deles ud på arealet. 

2.2. Flagstangen til vandværksbygningen bliver leveret den 31. maj. 

2.3. Takster skal på hjemmeside. Pdf bliver sendt til Mette. 

2.4. Antenne til flagstangen er bestilt ved Kamstrup, men der er stumper som er i restordre. Bliver 

først leveret til februar 2023. 

2.5. Byggetilladelse til containeren. Der er kommet spørgsmål fra byggesagsbehandleren som vil 

blive drøftet på havedagen den 31. maj. 

2.6. Er vi i mål med udskiftning af vandure? Der er 9 stk. adresser som nok ikke har fået skiftet 

vandur endnu. Morten J. tager en tur rundt og melder status tilbage. 

2.7. Forespørgsel: Er det muligt at udføre en stikledning til Skudshalevej 21, så de kan blive forsynet 

af Dall Villaby Vandværk. Der skal betales tilslutningsbidrag samt egenbetaling for den nye 

ledning. Den nye tilslutning skal betales af den nye vandforbruger. 

2.8. Opsætning af Mortens PC. 

2.9. Manglende vandmåler under opførelse af nyt hus. Administrationsgebyr fremsendes til ejer. 

2.10. Sommerferie i uge: 

Tommy 29-31 

Mette 27; 29-30 

Morten M 29-32 

Jan 27-29 

Morten J. 26 

2.11. Telefonliste til Uggerly i sommerferien. Ring til hovednummeret. Tommy tager kontakt til 

Uggerly for at få oplyst et telefonnummer. 

 

3. Seneste nyt fra kasserer 

3.1. Der har været en del spørgsmål til den fremsendt a’contoregning fra Vandværket. Regningen 

indeholder 2 ekstra måneder end den normalt gør, så regningen er højere. 

3.2. Nu er der muligt af melde flytning på Dall Villabys Vandværks hjemmeside. 

3.3. Der er også kommet en søgefunktion på hjemmesiden. 

3.4. Aalborg Forsyning skal orienteres om, at der er skiftet vandmåler. Morten M. har sendt liste. 
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3.5. Henlæggelser til multibane og legeplads. Der skal laves en aftale med Fritidshuset om hvem der 

står for vedligehold af hvad. 

 

4. Seneste nyt fra vandværket 

4.1. Ingen bemærkninger. 

 

5. Seneste nyt fra sekretær 

5.1. Ingen bemærkninger. 

 

6. Eventuelt 

6.1. Mette har været til bestyrelsesmøde i Fritidshuset. 

6.2. På mødet blev der drøftet hvilke udfordringer der var for Fritidshuset, at holde Motionsrummet 

kørende. 

 

7. Næste møde: Tirsdag den 28. juni kl. 18:30 hos Morten J. 


