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Referat af ordinær generalforsamling i
A/B Golfpurhen

den 13 . april 2016 kl, 20.00 restauront Svønelunden.

Valg uf dirigent

B esgt relse ns ber etning

Forelæggelse øf årsregnskab,forslag tilværdiansættelse og evt revMonsberetning,

sønfi godkendelse øf årsregnskabet og værdiønsættelsen.

Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslatning om

eventu el ændring af boligafgiften.

Forslag : Indkomne forslag.

Valg øfformand: Folmer Rusmussen er villig til genvalg

Yalg til bestyrelsen: På valg er Leif Nielsen og Per B. Mathiasen. Begge er villig til
genvalg

Valg øf suppleanter Egon Christensen og Torben Nielsen.

Valg af admilistrøtor

Valg af revisor * I revisorsuppleant

Eventuelt

Formønden Folmer Rasmussen bød velkommen og på bestltdsens vegneforeslog

Lørs Birk Jensen til dirigent.

Lars B. Jensen blev vølgt og takkedefor valget, l»orefter han konstøterede øt

generu$orcamlingen var lovlig indvarslet - der var modt 27 andelshavere.



AdpH.2.

Ad Pkt 3.

Ad. pkt.4.

Formnnden mente alle havde læst beretningen, da den vør udsendt til
ondelshavere -så vør der vel ingen grund til en oplæsning?

Beretningen referercs derfor ikke.

Formnnden nævnte at vi i foreningen havde fået 2 nye andelshavere, og

velkommen til Inge og Bent Nielsen i nr. 36 og Jakob og Ritø Hønsen i nr. 52.

Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen.

Der var ingen bemærkninger til beretningen - hvorefter denne var godkendt.

Anders Pedercen fra Sparekassen Vendsyssel gennemgik årsregnskabet samt

værdiberegningen / værdiansættels en sarrt bu dgel

Dirigenten forespurgte om kontmentarer til regnslrabet.

Erik uggerhøj ville vide om Nltkredil's hævning af bidrøgssøtsen får flogen

indflydelse hos os.

Fonnanden oplyste, at vi jik denne stigningfor et por år siden.

Værdisnsættelsen blev gennemgået .

Anita Jørgensen påpegede enfejl i regnskabet under værdiberegningen (anført til
procentueltfald på 4 % - shulle stå stigning istedet. )

Brus øf anskoffelsessumnrcn hlev enstemniet vedtaget

Der var ikhe flere bemærkninger, hvorefier regnskobet og værdiansættelsen uor

godkendt

Anders Pedersen gennemgik budgettet og boligafgiftberegningen.

Dirigenten ville hue om der var kommentarer.

Jim Magillforespurgte om posten Genbrug og storalfald - hvad var det??

Formanden oplyste, at det vat en afsift til kommunen, således alle kunne afieverc

ting på genbrugscentrene.

Som det ses i regnskabetforeslår bestyrelsen uændret boligafgift

Der var ikketlere bemærkninger .

Herefter vør budgettet og torsløget til holigafgiften for 2016 godkendt.



Ad pkLS Der var ikke indkommet nogenforclag.

Ad pkt 6 Dirigenten oplyste, at Folmer Røsmussert vør villig til genvølg.

Der var ikke andre kandidater hvorefter Folms Rasmussen blev genvalgt metl

applaus.

Ad pkt. 7 Dbigenten oplyste, at Leif Nielsen og Per B. Mathiasen var villig til genvølg.

Begge blev genvolgt med applaus.

Ad pld. 8. Ole Thuarup og Torben Nielsen blev indstiltet som suppl til bestyretsen

Der var ikke andre kandidatu - hvorefter begge blev valgt med applaus.

Ad pkt. 9. Sparekøssen Vendsyssel og MEST Business Senice ApS blev vølgt som vores bank

og adninistrøtor

Ad pkt. 10 Kaj Rufn blevforeslået- og genvølgt

Som suppl. blev foreslået - Egon Boelsttifte , som også blev genvalgt

Ad pkt 11 Dirigenten efterlyste indlæg under punktet.

Formanden viste en tegning om det store skovrejsnhgsprajekt i vores område - der

vør hlevet udgravet en stor og lille so ,og der skulle være stier mu

Ditigenten nævnte, at det var Skov-og naturstltrelsen, der stod for dette. Projektet

skulle besleytte det store drikhevanclslager i undergrunden.

Drikkevøndet skulle iovrigt være med til at forsyne både Hirtshals og Sindal

kommuner

Der vør ikke flere der ønskede ordet.

Dirigenten afsluttede generalforsanrlingen med tahfor god debøt, og takketle

bestyrels en for deres arbejde.



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

god regnskøbsgennemgøng, samt en tak til bestyrelsenfor et godt samarbeide.

Der skal også lyde en tak til vores uoktivitetsudvalg", der arrangerer vores sommedest ( denne

aJholdes jo den 1. lerdag i august dvs. i år den 6.)

Takfor en god aften.
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