
 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning 

2015 

A/B Golfparken, 9800 Hjørring 

 

Til generalforsamling  

Onsdag den. 15. april 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen 

 

På generalforsamlingen skete der ingen udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og 

derfor ser bestyrelsen 2014 således stadig ud som følger: 

Formand: Folmer Rasmussen, Golfparken 50. 

Kasserer: Nils Jørn Nielsen, Golfparken 12. 

Sekretær: Per B. Mathiasen, Golfparken 54. 

Bestyrelsesmedlem: Margit Ringkjøbing, Golfparken 48. 

Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen, Golfparken 56. 

 

Nye andelshavere: 

Der kom ikke nye beboere i 2014,  

 

Veje, stier og fællesarealer. 

Fællesarealer blev slået og stierne holdt rene for ukrudt. Veje og fortov blev ryddet 

og saltet af Vennelyst. Dette forventer vi at køre videre med i 2015. 

 

Vedligehold: 

Det er nu vores varmestyring, der tærer på vores vedligeholdskonto. Der er ikke til 

få reservedele til det nuværende styring, men det der er i orden, vil blive brugt som 

reservedele 

Der er skiftet 4 styringen til dags dato, men ellers er det småting der kommer hen af 

vejen. 

Vedr. det røde udv. beklædning, skal det males i 2015, det vil vi sætte en maler på. 

(se forslag) 



Hjørner på karnapperne har det ikke får godt, der er købt plader hjem, så de bliver 

skiftet som de trænger. 

Indtrængende vand over vinduer ser ud til at være stoppet med de montere skinner 

over vinduerne. 

 

Økomomi:  

Vi får et lille overskud for 2014, dette overskud foreslås hensat til senere vedligehold 

af Golfparken.  

Som I kan se ud fra budget, vil udgifterne stige en lille smule, men bestyrelsen har 

vedtaget at vi kører videre med samme boligafgift i 2015 som 2014, ( se budget) og 

vi vil stadig få et overskud. 

Skatter og afgifter m. m. af fast ejendom  

    Golfparken 4 - 60  

    

     

Ejendomsværdi                        

       

32.500.000,00  

   Grundværdi 7.344.000,00 

   

       år 2014 år 2015 

Grundskatteloftværdi   3.841.000,00   4.087.000,00 

Fradrag i grundværdi til forbedringer   1.740.000,00   2.079.000,00 

Grundskyld  33,360 promille 128.149,10 34,0 promille 138.964,80 

Rottebekæmpelse   844,97   844,97 

Genbrug/storaffald 29 stk.   34.800,00   37.845,00 

Sæk helårs 29 stk.   33.395,00   34.082,00 

     I alt   197.189,07   211.736,77 

     Stigning fra 2014 til 2015 14.547,70 

    

 

 

 



Vedr. indsendt klage i 2011 til Skat om nedslag i ejendomsvurderingen, fik vi svar 

tilbage. 

Med det resultatet blev at vi kr. 30.310,13 tilbage for årene 2007 til 2012, samt 

vores fradrag i grundværdi til forbedringer blev hævet. (se ovenstående skema) 

For årene før dette, ville Skat ikke lave noget om, vi forsøgte men fik afslag. 

  

Tak.  

Til slut skal der lyde en tak til suppleanter, revisor, administrator/bank og 

bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2014. 

Der skal også lyde en tak, til de beboer som tager initiativ til sommerfest og 

søndagsgolf for dem der spiller golf, det skaber et godt sammenhold i Golfparken. 

 

Bestyrelsen,  A/B  Golfparken , 9800 Hjørring. 

Folmer Rasmussen  

Formand  A/B Golfparken 


