
 

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

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 28.06.2022 hos Morten J. 

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 med følgende bemærkninger: Søgefunktionen på hjemmesiden og 

flytning på Dall Villabys hjemmeside blev orienteret af næstformanden. 

 

2. Seneste nyt fra formanden 

2.1. På Dall Villaby Vandværks hjemmeside skal den direkte kontakt til Uggerly fremgå imens der er 

sommerferie. Bestyrelsen har sommerferie i ugerne 27-31. 

2.2. Efter bestyrelsen har modtaget oplæg fra byggesagsbehandleren til, at containeren ved 

vandværket skulle beklædes med en vedligeholdelsesfri plade, har bestyrelsen drøftet denne 

mulig. Konklusionen er blevet at der er ikke meget plade der kan skrues på lågerne, når der 

alligevel skal være adgang til de låsebeslag der er på lågerne. 

2.3. Faktura til Hyldemorvej vedr. vandforbrug under byggeperioden er ved at blive udarbejdet og 

fremsendes. 

2.4. Der er reservedele til antennen i toppen af flagstangen ved vandværksbygningen som er i 

restordre. De bliver leveret i 2023. 

2.5. Det sidste sand ved legepladsen skal jævnes ud. 

2.6. Der mangler 5 stk. vandmålere at blive skiftet. 

2.7. Der er modtaget en rykker på en regning. Morten M. følger op. 

 

3. Seneste nyt fra næstformand 

3.1. Der skal bestilles kit til hjertestarter ved Fritidshuset. 

 

4. Seneste nyt fra kasserer 

4.1. Ingen bemærkninger 

 

5. Seneste nyt fra vandværket 

5.1. Bestyrelsen har modtaget et tilbud på service af brandhanerne. Efter sommerferien skal der 

aftales, om brandhaner kan fjernes. Mette har et ældre oversigtskort hvor brandhaner er 

markeret. Hun undersøger om antallet af brandhaner stadig passer. 

 

6. Seneste nyt fra sekretær 

6.1. Ingen bemærkninger. 

 

7. Eventuelt 

7.1. Ingen bemærkninger. 
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8. Næste møde: Mandag den 15. august kl. 18:30 hos Tommy. 

 

 

 

 


