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Torsdag den. 12. april 2012

Bestyrelsen.

Pa generalforsamlingen 2011 var der ingen udskiftning i bestyrelsen.

Bestyrelsen 2011 ser saledes ud.

Formand: Folmer Rasmussen, Golfparken 50.

Kasserer: Nils J0rn Nielsen, Golfparken 12.

Sekretaer: Per B. Mathiasen, Golfparken 54.

Bestyrelsesmedlem: Margit Ringkj0bing, Golfparken 48.

Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen, Golfparken 56.



Nve andelshavere.

Golfparken 12 har faet nye beboere som er Ruth og Fritz Hansen

Golfparken 40 har ogsa faet nye beboere som er Jonna og Ole Thaarup

De bydes hermed velkommen i Golfparken.

Bestvrelsesm0der.

Derharvaeret afholdt 4 bestyrelsesm0der 2011.

Veie. stier og faellesarealer.

Vinteren 2010-2011 blev lang, som det kan ses pa snerydningskontoen, men sa har
vinteren 2011-2012 til gengaeld og vaeret gavmild, med ikke at draene vores
snerydningskonto.

Som vedtaget pa sidste generalforsamling, sa fik vi vores "golfbold" sat op ved
faelles hjaelp fra bestyrelsen og materialer til sokkel sponsoreret af Vennelyst.

Alle med adresse i Golfparken var inviteret til afs!0ringen.

Afsl0ring blev foretaget af boldens naermeste nabo, Elly Nielsen, hvorefter der blev
serveret lidt vin, 01 og sodavand. Alle syntes det ser flot ud med sadan en varetegn,
nar man kommer til Golfparken.

Faellesarealerne er blevet klippet, og stierne er holdt rene for ukrudt Det k0rer
videre i 2012.03.11

Det kniber stadig med at overholde den vedtagne h0jde pa 1,50 m, pa haekkene.

Det kan da ikke passe at bestyrelsen skal ud for at checke hver enkelt haek, I har jo
selv vedtaget h0jden, sa det skulle vel ikke vaere sa svaert at overholde.



Fibernet:

Der blev pa den ekstra ordinaere generalforsamling vedtaget, at der skulie laegges
fibernet ind fra Bredbaand Nord. Det skete sa i efteraret 2011. Der blev aftalt at
andelsboligforeningen betaler for 29 huse i et halvt a" r, pa et samlet be!0b pa
kr. 26.465,00. Dette slutter ultimo marts 2012.

Vi ved ikke hvor mange der vil g0re brug af dette, men muligheden er der nu, for nu
er det lagt ind til senere brug.

0komomi.

Vi far et rimeligt overskud for 2011, dette overskud foreslas hensat til senere
vedligehold af Golfparken.

Ejendomsskat.

Efter en henvendelse fra Egon Bolskifte, som havde set pa sidste ars regnskab, han
mente at vi betalte for meget i ejendomsskat.

Det beror et fradrag for byggemodningen af Golfparken. Egon mente at fradraget
var for lille, i forhold til andre omrader her i naerheden.

Derfor blev papirer sendt til Skat, men sagabehandlingstiden ligger pa 6-12 mdr.

Tak.

Til slut skal der lyde en tak til suppleanter, revisor, administrator og
bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2011.

Bestyrelsen, A/B Golfparken, 9800 Hj0rring.

Folmer Rasmussen

Formand/A/B Golfparken.


