
Bestyrelsens beretning
2010

A/B Golfparken, 9800 Hj0rring

Til generalforsamlingen
Torsdag den 14. april kl. 20°°

p§ Hj0rring Kro

Bestvrelsen.

P§ generalforsamlingen 2010 var der ingen udskiftning i bestyrelsen.

Bestyrelsen 2010 ser slledes ud:
Forma nd: Folmer Rasmussen, Golfparken 50
Kasserer: Nils J0rn Nielsen, Golfparken 12
Sektretaer: Per B. Mathiasen. Golfparken 54
Bestyrelsesmedlem: Margit Ringkj0bing, Golfparken 48
Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen, Golfparken 56

Sale af huse.

Der er pa" nuvaerende tidspunkt 2 huse til salg, nr. 14 og nr. 30.

Ventelisten er blevet slettet, da den ikke er aktuel. Dem der stir pi den, vil jo ikke k0be et
af vores huse, f0r de har solgt deres eget, og det har jo lange udsigter.
De har flet tilbuddet flere gange.

Bestvreisesmflder.

Der har vaeret afholdt 4 bestyrelsesm0der 2010.

Vele. stier oa faellesarealer.

Vi har sidst pi Iret indhentet tilbud pi udskiftning af paerer til gadebelysningen.
Vi har hidtil brugt 125W paerer+ 12.5 W til spolen som sidder i lamperne
i alt. 137,5W pr. lampe.

Tilbuddet I0d pi at saette en 30W lavenergipaere i. Vi tog imod dette tilbud.

Dette tjener sig selv ind pi 7 mdr.



Vinter 2009-2010 blev lang og 2010-2011 startede tidlig, med en masse problemer med
snerydning.
Der har vaeret 0nske om, at vi skulle rydde, det vi kalder fortove. Det bliver det ikke, da
sneen jo skal ligge i siderne.
Det har ogsa" vasret n0dvendigt at salte et par gange.

Faellesarealerne er blevet klippet, og stierne er blevet holdt rene for udkrudt. Dette k0rer
vi videre med i 2011.

Haekkene har det stadig ikke for godt, det kniber med at overholde renholdelse med 20
cm p§ hver side. H0jden pa1 haekken blev vedtaget pi generalforsamlingen 2010: Max.
h0jde 1,5 m, (overhold dette!)

Sommerfest:

Der blev afholdt en sommerfest i 2010 med stor deltagelse og succes.

Instaliationer.

Der er stadig nogle problemer med varmestyringen, og lidt fugt i nogle udvendige
elstikkontakter.

Administrator:

Vi afsluttede vores aftale SparNord bolig pr. 31/12 2010, og har indgSet en ny aftale med
Sparekassen Vendsyssel, om administration af A/B Golfparken med virkning fra den 1/1-
2011.

Okonomi.

Bestyrelsen foreslSr samme boligafgift som de sidste 3 lr.(se budget)

Tak:

Til slut skal lyde en stor tak til festudvalg, suppleanter, revisor, administrator og
bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2010.

Bestyrelsen, A/B Golparken, 9800 Hj0rring


