
 

Referat af  ordinær  generalforsamling i 

A/B Golfparken 

Den 15 . april 2015  kl. 20.00  reststaurant Svanelunden. 

Dagsorden: 
Pkt.   1.         Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

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

retning, 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: Maling af udv. beklædning, samt ændring af 

vedtægternes § 13 stk. 2 vedr. husorden om hund og kat 

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Margit Ringkjøbing og Nils Jørn Nielsen    

Begge er villig til genvalg 

7.         Valg af 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 gene-

ralforsamlingen var lovlig indvarslet - der var mødt 26 andelshavere + 2 

fuldmagter. 

   

ANDELSBOLIGFORENINGEN  

GOLFPARKEN  



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? 

 Beretningen refereres derfor ikke. 

            Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen. 

                 Egon Boelskifte manglede at se forslaget vedr. maling. Formanden oplyste, at             

  forslaget kommer senere. 

             Der var ikke flere bemærkninger til beretningen -  hvorefter denne var  

  godkendt. 

   

Ad. Pkt. 3. Anders Pedersen fra Sparekassen Vendsyssel gennemgik årsregnskabet samt 

værdiberegningen / værdiansættelsen samt budget. 

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.  

Torben Nielsen mente, at vedligeholdelseskonten var rimelig, henset til at 

boligerne trods alt var 12 år. 

Egon Christensen forespurgte til fastrentekonto 2014 - 2016.? 

Formanden oplyste, at den flyttede vi efter rentesatsen (fastlåst) 

Erik Uggerhøj ville vide hvad hver andelshaver hæftede for. 

Anders Pedersen oplyste, at man kun hæftede for sit indskud (andelsbevis), 

det kunne man også se i det vedlagte skema for nøgletallene for Golfparken. 

Brug af anskaffelsessummen  blev enstemmigt vedtaget.    

Der var ikke flere bemærkninger, hvorefter regnskabet og værdiansættelsen 

var godkendt. 

   

Ad. pkt. 4.       Anders Pedersen  gennemgik budgettet og boligafgiftberegningen. 

                       Dirigenten ville høre om der var kommentarer. 

            Som det ses i regnskabet foreslår bestyrelsen uændret husleje. 

  Anita Jørgensen mente at bestyrelsen var for optimistisk vedr. beløbet for 

  vedligeholdelse. 



  Lars Birk Jensen ønskede, at der på budgettet var indsat posterne fra året          

  før,  således man var fri for at bladre frem og tilbage. 

Herefter var budgettet og forslaget til boligafgiften for 2015 godkendt. 

  

   

Ad pkt.5 I forlængelse af det indkomne forslag til generalforsamlingen 2014 fra Fritz 

Hansen vedr. maling af udvendig træværk - foreslår bestyrelsen hermed, “at 

der foretages en maling af den udvendige røde træbeklædning. Arbejdet fo-

retages af en malermester. 

 Formanden oplyste, at der var indhentet 3 tilbud på arbejdet som lød på hhv. 

2 på ca. kr. 130.000 og 1 på ca. kr. 90.000. 

 I tilknytning til disse tilbud, skulle sikres, at der var mulighed for tilslutning 

af el og vand, og samtidig skulle evt. beplantning op ad væggene beskæres 

inden arbejdet igangsættes. 

 Anita Jørgensen ønskede mulighed for at kunne træffe aftale med maler-

mesteren om evt. maling af carport. 

 Leif Nielsen nævnte, at der i referatet ville blive oplyst hvem der blev valgt, 

og maling kan købes hos Sadolin på Frederikshavnsvej. 

 Torben Nielsen nævnte, at Folmer tidligere havde udtrykt ønsker om en ud-

skiftning af nøgler til en 6 stifters. 

 Dette er undersøgt og villle være en omkostning på ca. 5-600,- kr. pr. hus. 

 Formanden nævnte, at vi ta´r det op til næste år. 

 Forslaget vedr. maling og tilbuddet på ca. kr. 90.000,- blev vedtaget . 

 Malerfirmaet er   Ole Dissing A/S , tlf. 9899 8009 

 Der var indkommet forslag fra Jens Bæk vedr. ændring af vedtægternes § 13 

stk. 2, således det blev muligt at holde husdyr (hund & Kat ) i Golfparken. 

 Det kunne måske blive nemmere ved evt. salg af andelsbolig, såfremt man 

måtte holde husdyr, og dette kan også give tryghed for enlige. 

 Anita Jørgensen oplyste, at da de flyttede ind, måtte de afhænde en kat. 



 Margit Ringkjøbing var ked af hvis der skulle være mere “gøøen” end der 

kom fra hundekennelen. 

 Egon Christensen var stor modstander af, at der måtte holdes hund i Golf-

parken - det kunne være store hunde, der måske var farlige for områdets 

små børn. 

 Nils Jørn Nielsen var også imod , da det var nok med “naboens” hunds gøen 

og glammen. 

 Minna Bæk mente det var små hunde beboerne evt. ville anskaffe. 

 Der blev foretaget skriftlig afstemning, der gav følgende resultat: 

   For  forslaget 11  - imod 14 og 3 blanke. 

 Herefter var forslaget bortfaldet. 

   

Ad pkt. 6 Dirigenten oplyste, at Margit Ringkjøbing og Nils Jørn Nielsen var villig til 

genvalg. 

 Der var ikke andre kandidater hvorefter de blev genvalgt. 

Ad pkt. 7 Suppleant Egon Christensen blev genvalgt  som 1. suppl. og Torben Nielsen 

genvalgt som 2. suppl. 

Ad pkt. 8. Anders Pedersen fra Sparekassen Vendsyssel oplyste, at sparekassen havde 

fravalgt Andelsboligforeninger, da der var kommet for meget “søgelys” på 

sparekassen ifm. arbejdsområder lidt uden for sparekassen normale arbejds-

område, herunder de nye skemaer for nøgletal mv. 

 Man havde valgt at indgå samarbejde med firmaet MESE v/ Mette Dau-

gaard, der havde kontor i siloen på Åstrupvej. 

 Det var MESE der ville forestå foreningens administration, men Sparekas-

sen Vendsyssel ville stadig være repræsenteret på vores generalforsamlinger, 

hvis vi ønskede dette. 

 Sparekassen Vendsyssel og MESE blev valgt som vores bank og administra-

tor. 



Ad pkt. 9 Kaj Rafn blev foreslået – og  genvalgt 

  Som suppl. blev  foreslået – Egon Boelskifte , som også blev genvalgt. 

Ad pkt. 10 Dirigenten efterlyste indlæg under punktet. 

Egon Christensen oplyste, at der i vores lille folder om vedtagne bestemmel-

ser (vedtaget for 5 år siden) står at der ikke på området må parkeres cam-

pingvogne, så følte han sig groft provokeret ved at Jens Bæk´s campingvogn 

ofte står parkeret i flere dage - til stor gene for Egon Christensen´s udsigt. 

Det kan bestyrelsen ikke undlade at gøre noget ved. 

Formanden oplyste, at den nævnte bestemmelse står i lokalplanen for områ-

det, og kommunen har svært ved at finde ud af den eksakte accepterbar tids-

parkering. 

Campingvognen vil efter rengøring/pakning mv. blive parkeret hurtigst mu-

ligt på andet område. 

Gitte Holm nævnte at hun har været glad for at bo i Golfparken, men da hun 

nu skulle have en del hjælp, har hun valgt at flytte, men en stor tak til besty-

relsen for at vi har haft det godt i foreningen. 

Der var ikke flere der ønskede ordet. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god debat. 

Folmer Rasmussen takkede dirigenten for kyndig ledelse, og en tak til Anders Pedersen for 

en god regnskabsgennemgang, 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 15. april 2015 

   

  


