
 

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN 

GOLFPARKEN   

 

 

 

Referat af  ordinær  generalforsamling i 

A/B Golfparken 

Den 23 . april 2014  kl. 20.00  rest. Svanelunden. 

 

Dagsorden: 

Pkt.  1.  Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt.  

revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 

4. Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

eventuel ændring af boligafgiften. 

5. Forslag: Indkommet forslag. 

6. Valg af formand : På valg er Folmer Rasmussen – er villig til genvalg 

7. Valg til bestyrelsen: På valg er Leif Nielsen og Per Mathiasen 

Begge er villig til genvalg 

  Suppleanter: Egon Christensen  og Torben Nielsen. 

8. Valg af administrator 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

                                    

Ad pkt. 1. Formanden Folmer Rasmussen bød velkommen og foreslog Kaj Rafn til dirigent.  

Kaj Rafn blev valgt og takkede for valget, hvorefter han konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet, der var mødt 25 andelshavere.  
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Ad pkt. 2. Formanden mente alle havde læst beretningen, da den var udsendt til alle 

andelshavere –så var der vel ingen grund til en oplæsning?, dog nævnte formanden, 

at vi havde mistet en beboer nemlig Erling Mose Jensen, og udtalte et ære være 

hans minde. 

 Beretningen refereres derfor ikke. 

            Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen. 

                Egon Boelskifte mente at renoveringen af  stien ved bækken var dyr, men det men-

           te bestyrelsen ikke, og flere syntes,  at den var bedre end der hvor der var store sten.

           Der var en del debat om varmereguleringen i bolig nr. 28-40 og 44. 

                Der vil blive sendt en vvs-mand snarest. 

                

            Der var ikke flere bemærkninger til beretningen -  hvorefter denne var godkendt. 

 

   

Ad. Pkt. 3. Kim Søndergaard fra Sparekassen Vendsyssel gennemgik årsregnskabet samt 

værdiberegningen / værdiansættelsen samt budget. 

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.  

Egon Boelskifte spurgte til posten med genbrug og storaffald. Det blev oplyst, at det 

var en del af ejendomsskatten, som er blevet opsplittet. 

Lars B.Jensen nævnte, at der ikke var stort træk på snerydningsposten, som antydet 

i beretningen. 

Erik Uggerhøj ville gerne vide lidt om anførte afskrivning på låneomkostninger. 

Kim Søndergaard nævnte, at der ikke var nye omkostninger, men at det var blevet 

lovligt med en afskrivning over 30 år, og ikke på engang, så derfor er de anført med 

nævnte beløb. 

Egon Christensen nævnte, at da man i 2007 omlagde lånene, således at vi ville 

undgå en stor rentestigning, blev vi jo nok ikke alene rådgivet til vores fordel, men 

også til kreditforeningen. Herfra indførte man den meget omtalte renteswap – den 

har vi jo drøftet til ”hudløshed”, så ikke nyt fra den side, men Kim Søndergaard 

mente ikke det var en dårlig omlægning – bare se på værdien!! 

Kim Søndergaard fik ros for sin fremlægning / forklaring af regnskabet mv. 
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Brug af anskaffelsessummen  blev enstemmigt vedtaget.    

 

Der var ikke flere bemærkninger, hvorefter regnskabet og værdiansættelsen var 

godkendt. 

   

Ad. pkt. 4.       Kim Søndergaard  gennemgik budgettet og boligafgiftberegningen. 

                       Dirigenten ville høre om der var kommentarer. 

            Kim nævnte, at det var et fornuftigt budget, med afdrag på ½ af lånene. 

Der var en del debat om andre andelsboligforeningers svære økonomi, men Kim         

oplyste, at man skulle se på opførelsesudgifter mv., og vi havde jo ikke disse store 

m2 priser i vores byggeri. 

Erik Uggerhøj nævnte, at vi havde en god bestyrelse, men ville gerne vide hvad 

posten møder /kontorhold på kr. 16.000,- i budgettet blev brugt til. 

Formanden oplyste, at det var generalforsamling, møder i bestyrelsen, samt 

julefrokost til bestyrelsen med ledsager. 

Herefter var budgettet og forslaget til boligafgiften for 2014 godkendt.   

   

Ad pkt.5 Der var indkommet et ideforslag fra Fritz Hansen vedr. en opsparringsordning til 

brug for, at det udv.malerarbejdet udføres af et malerfirma, da der jo var flere 

ældre andelshavere, som havde besvær med dette arbejde. 

 Der var enighed om, at bestyrelsen skulle arbejde videre med ideen. 

  

Ad pkt. 6 Dirigenten oplyste, at Folmer Rasmussen var på valg som formand, og var villig til 

genvalg. Folmer Rasmussen blev genvalgt. 

Ad pkt. 7 Dirigenten oplyste, at Leif Nielsen og Per Mathiasen var villige til genvalg. 

 Der var ikke andre kandidater hvorefter de blev genvalgt. 

 Suppleant Egon Christensen blev genvalgt  som 1. suppl. og Torben Nielsen 

genvalgt som 2. suppl. 

 Alle valg blev vedtaget med applaus. 

  

Ad pkt. 8 Sparekassen Vendsyssel blev genvalgt som administrator. 
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Ad pkt. 9 Kaj Rafn blev foreslået – og  genvalgt 

  Som suppl. blev  foreslået – Egon Boelskifte. 

  Egon blev valgt 

 

Ad pkt. 10 Dirigenten efterlyste indlæg under punktet. 

Ole Thaarup ville vide om der måtte bygges skure mv. ved andelsboligerne. 

Formanden nævnte, at det måtte der ikke nu, men først efter en godkendelse på en 

generalforsamling.( se i øvrigt vores lille regelpjece :-) ) 

Egon Christensen oplyste, at han havde indhentet et tilbud på markiser til 

karnappen, da der er uhyggeligt varmt i boligen. 

Egon skulle indhente tilbud på dette – måske hvis der var flere med i bestillingen – 

for så kunne de måske anskaffes til en billigere pris. 

Lars B. Jensen nævnte, at der var et stort skovrejsningsprojekt på trapperne – på 

arealerne nord for Vellingshøjvej – det ville blive et flot område. 

Leif Nielsen nævnte, at der ville blive en besigtelse af alle boliger snarest mht. 

udskiftning af fuger under nogle vinduer, især de syd- og vestvendte områder. 

Kim Søndergaard nævnte, at der ved salg af en andelsbolig nu skal udfyldes et ret 

stort nøgleoplysningsskema, så hermed er der mere arbejde til bestyrelsen :-) 

Lis Magill oplyste, at de var nogle ”piger”, der den 2. august i år ville genoptage en 

gadefest i foreningen – med golf og evt. skovtur. 

Mere om det senere, men husk at få datoen i kalenderen. 

 

Der var ikke flere der ønskede ordet. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god debat. 
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Folmer Rasmussen takkede dirigenten for kyndig ledelse, samt en tak til bestyrelsen for et godt 

samarbejde, og tak for en god aften. 

 

 

 

 

     Kaj Rafn, dirigent 

 

 

 

I bestyrelsen:        Folmer Rasmussen           Nils Jørn Nielsen              Per Mathiasen 

 

 

    Margit Mølbak Ringkjøbing   Leif Nielsen 

         referent 23. april 2014 

   

   


