
 
 
 

 Bestyrelsens beretning 
for A/B Golfparken, Hjørring 

 
 

Til generalforsamlingen  
onsdag den 1. april kl. 2000 

i Vidstrup Forsamlingshus 
 
 
Bestyrelsen. 
 
Ved generalforsamlingen 2008 skete der en ændring af bestyrelsen, Per B. Mathiasen 
kom ind i stedet for Lydia Weber, som ønskede at stoppe. Derfor ser den sådan ud nu. 
 
Formand: Folmer Rasmussen, Golfparken 50 
Kasserer: Erling Mose Jensen, Golfparken 26 
Sekretær: Per B. Mathiasen, Golfparken 54 
Bestyrelsesmedlem: Margit Ringkjøbing, Golfparken 48 
Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen, Golfparken 56 
 
Nye beboere. 
 
Der er kommet nye beboere i Golfparken 24, Minna og Jens Bæk og Golfparken 14, 
Kirsten og Jens Nielsen, som vi gerne vil byde velkommen i A/B Golfparken. 
 
Venteliste. 
 
Der er øjeblikket 8 på venteliste. 
 
Bestyrelsesmøder. 
 
Der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
 
Placering af Carporte. 
 
Ved en ansøgning om en byggetilladelse til en carport, stod Hjørring Kommune meget fast 
på at de skulle placeres efter den lokalplan som var lavet ved områdets opstart. Efter 
denne plan kunne carportene simpel hen ikke placeres på de steder, fordi der er kommet 
andre huse, som er blevet vendt og drejet på området. 
Efter meget korrespondance med Hjørring Kommune, Teknisk afdeling, tog vi kontakt til 
Andreas Duus som er direktør for denne afd., og fik en aftale om et møde i Golfparken. 
Dette blev afholdt, og han kunne godt se at det ikke var så godt, og bad os derfor om en 
ny plan over hvor carportene kunne ligge. Dette blev gjort og indsendt til Teknisk afdeling, 
som så skulle have det op på et planudvalgsmøde, og allerede 2 uger efter kom der 
besked på at den nye plan var accepteret.  
 (plan er også udsendt til godkendelse hos beboerne inden indsendelse til kommunen) 



 
 
 
 
 
Garanti. 
 
Andelsboligforeningen har nu overtaget bebyggelsen, efter at 5 års garantien er udløbet, 
og efter at fejl og mangler ved sidste gennemgang er udbedret, Derfor kan vi ikke stille 
krav overfor hovedentreprenøren, hvis der er noget, som går itu, eller ikke virker som det 
skal, det hænger vi selv på nu. 
 
 Vej, Stier og fællesarealer. 
  
Der har ikke været væsentlige vedligeholdelse på disse områder, træerne er blevet  
studset og græsset er blevet klippet, og hvad angår snerydning i 2008, skete det kun 2  
gange.  
Der er blevet skiftet 2 toppe på gadelamper efter nogle påkørsler. 
 
 Sommerfest / Julebanko 
 
Det selvbestaltede festudvalg planlagde en sommerfest, som blev en stor succes,  
Torben Nielsen havde fået et partytelt af SHI, som de havde kasseret, men vi kunne godt 
bruge det. Ved fælles hjælp blev det opstillet på vejen ved nr. 38-48, en masse 
havemøbler blev samlet ind.  
Det blev en uforglemmelig aften/nat, og allerede formiddagen efter, blev det ryddet af 
vejen igen. 
Der blev også afholdt et julebanko i Golfkluben´s cafe, der var mødt mange op, hvor vi fik 
gløgg og æbleskiver, i pausen mellem bankospillene kom der en julemand med slikposer 
til børnene, og Erling sang et par julesange. 
  
En stor tak til festudvalget. 
 
 
Økonomi. 
 
Vi er  heldigvis nogenlunde sluppet for virkningerne af finanskrisen, men en lille stigning i 
boligafgiften kan nok ikke undgå, på grund af nogle gebyrer som stiger, men mere om det 
senere på generalforsamlingen. 
 
Tak. 
 
Til slut vil jeg gerne takke festudvalg, suppleanter, revisor, vores administrator og 
bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i 2008. 
 
 
Bestyrelsen i A/B Golfparken, 9800 Hjørring 
 


