
 

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

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 03.10.2022 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 blev godkendt. 

 

2. Seneste nyt fra formanden 

2.1. Jan har haft fat i mitdrikkevand.dk. Der er sket fejl med indberetningerne af 

analyseresultaterne. 

2.2. Jan har taget kontakt til ham der servicerer de grønne områder ved boringerne, og fået ham til 

at give et tilbud til legepladsens areal også. 

2.3. Budget 2023 – Forhøje m³-priserne pga. de øgede elpriser. Renovere de eksisterende 2 ældre 

boringer. Ny styring i eltavle i vandværksbygningen. 

2.4. Dall Villaby Vandværk har fået honorar for at Aalborg Forsyning kan få lov til at modtage 

aflæsninger fra vandmålerne. 

2.5. Bestyrelsen søger Aalborg Kommune om at få tilladelse til belysning opsætte julelys/juletræ. 

2.6. Drikkevandsbekendtgørelse. Ingen problemer for Dall Villaby Vandværk på nuværende 

tidspunkt. 

2.7. Beredskab/øvelse. Bestyrelsen bliver testet en gang i løbet af året. 

2.8. Julefrokost. 3. december kl. 18:00. Jan finder et sted. 

 

3. Seneste nyt fra næstformand 

3.1. Fritidshusets bestyrelse fortæller, at Dall Villaby Grundejerforeningen ejer 1/3 af Multibane og 

Petanquehuset. Dokumentation på denne aftale ønsker grundejerforeningen fremvist. 

 

4. Seneste nyt fra kasserer 

4.1. Status på målerudskiftning. Der mangler nu kun 2 målere at blive udskiftet. 

4.2. Årsregnskabet for 2021 med underskrifter er blevet lagt på hjemmesiden. 

4.3. Borgerne i Dall Villaby skal gøres opmærksom på at der bliver kørt rundt for at der kan aflæses 

vandmålere ved årsskiftet. 

 

5. Seneste nyt fra vandværket 

5.1. Ingen bemærkninger 

 

6. Seneste nyt fra sekretær 

6.1. Ingen bemærkninger. 

 
 



 

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

 

 

 

7. Eventuelt 
7.1. Projekt Giftfri By. Jan har undersøgt muligheden. Projektet findes ikke mere. 

 
8. Næste møde: Mandag den 14. november kl. 19:00 hos Mette. 
 
 
 
 


