
ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN

Referat af ordincer generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 7. apriUOlO kl 20.00 i Vidstrup Forsamlingshus

—

—

Dagsorden:
Pkt. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Forelceggelse afarsregnskab, forslag til vcerdianscettelse og evt.

revisionsberetning, samt godkendelse af arsregnskabet og vcerdianscettelsen.

Forelceggelse afdrifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om

eventuel cendring af boligafgiften.

Forslag: Indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen: Pa valg er Per B. Mathiasen, Pointer Rasmussen og

Leif Nielsen. Alle er villige til genvalg.

Suppleanter: Egon Christensen og Torben Nielsen.

Valg af administrator

Valg afrevisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Ad pkt. 1. Formanden Folmer Rasmussen bed velkommen ogforeslog Kaj Rafn til dirigent.

Kaj Rafn blev valgt og takkede for valget, hvorefter han gennemgik dagsordenen,

samt konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, der var medt 23

andelshavere. Dirigenten gennemgik de indkomne forslag.

•

Ad pkt. 2. Formanden mente alle havde Icest beretningen, da den var udsendt til alle

andelshavere -sa var der vel ingen grund til en oplcesning.



Beretningen refereres derfor ikke.

Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen

Der var ingen bemcerkninger hvorefter denne var godkendt.

•^

Ad. Pkt. 3. Vores administrator fra SparNord Kirsten Meller gennemgik regnskabet.

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.

Der var en del debat omforstaelsen afvores renteswap og hvorfor dette fremkom.

Kirsten Meller og tidligere kasserer Erling Mose Jensen orienterede om forlebet

med optagelse af vore Ian fra begyndelsen, det var almindeligt dengang, og filmed

har vi tjentgodtpa det. Huslejen erpa samme niveau somfra starten.

Der blev dreftet en del under punktet, hvorunder ogsa andelsvcerdiens beregning

var til afstemning.

Brug af kontantvcerdien blev enstemmigt vedtaget.

Ad. pkt. 4. Kirsten Meller gennemgik budgettetfor aret 2010.

Der var ingen bemcerkninger til budgettet, men rosfor, at vore udgifter til

denne vinters snekaos var rimelige.

Herefter var budgettetpr. Ljanuar 2010 godkendt.

Ad pkt. 5 Der var fra Egon Christensen indkommet forslag om mere Ice pa terrassen ( en

foregelse hejden pa hegnfra 1,20 m til 1,50m).

Forslaget blev vedtaget — dog med bemcerkning om at materialerne skulle vcere

naturflet eller klinkbygget ( som vore redskabsrum)

Ad pkt. 6. Dirigenten oplyste, at Folmer Rasmussen - Per B. Mathiasen og Leif Nielsen var

villige til genvalg

Der var ikke andre kandidater hvorefter de ncevnte tre blev genvalgt.

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

genvalgt som 2. suppl.

Alle valg blev vedtaget med applaus.



Adpkt. 7. Formanden oplceste forslaget vedr. evt. ny administrator. Bestyrelsen har haft et

mode med Sparekassen Vendsyssel, der var fremkommet med et tilbud, der la ca.

8.000,- under vores nuvcerende udgift.

Dirigenten Kaj Rafn efterlyste bemcerkninger.

Jens Bcek ytrede ensker om en uvildig revisor - han havde dreftet det med en

kompentent person, der kunne administrere vores forening for kr. 21.000,- dog

uden at kunne orientere om pa hvilke grundlag.

Formanden ncevnte, at vi har betragtet SparNord som en sparringspartner.

Helle Nielsen oplyste, at safremt der skulle revisor pa til den pris, sa ville det give

meget mere arbejde til bestyrelsen - er det rimeligt?

Erik Ostergaard ncevnte, at vi burde bemyndige bestyrelsen til atfinde billigste og

bedste tilbud fra hhv. SparNord og Sparekassen Vendsyssel.

Det blev vedtaget og videregivet til bestyrelsen.

Adpkt. 8. Kaj Rafn blev foreslaet-og genvalgt

Som suppl. blev Erling Mose Jensen foreslaet og genvalgt.

Adpkt. 9. Dirigenten efterlyste kommentarer.

Dirigenten ncevnte, at vi maske skulle tcenkepa muligheden for en overbygning til

vorefordore, da det kan vcere "trcels" at sta i regnvejrfor at lase op.

Jens Bcek havde et lille indlceg pga. indlobne protester over parkering af bans

campingvogn, der generede de omkringliggende andelshavere.

Lokalplanen for omradet siger klart, at der ikke ma parkeres campingvogne mv. i

omradet - ogsd selvom Jens Bcek havde faet oplystfra Teknisk Forvaltning at de

kunne averse dette i lokalplanen, men det kan bestyrelsen jo ikke acceptere. Jens

Bcek mente, at der var en del utilfredshed i Golfparken.

Der var ogsaforbud mod at holde hund og kat i Golfparken, og det kunne afholde

noglefor at kebe en bolig.

Jim Magill ncevnte, at han havde en "hobby" i "stenhuggeri" - hvis dette var

irriterende, ville han stoppe ejeblikkeligt.



Egon Christensen var lodret uenig med Jens Seek om utilfredsheden blandt

beboerne - han havde aldrig bemcerket noget sadant, men synes det er meget

irriterende at "skue" ind i en parkeret campingvogn og efterlyste i samme

ombcering en "husorden", sa alle viste og kendte til de vedtagne regler,

Leif Nielsen oplyste, at den er^vej,, sa kan vi til nceste generalforsamling drefte og

vedtageen "husorden".

Leif Nielsen takkede for valget.

Der var ikke mere til debat.

^ Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god debat.

Folmer Rasmussen takke dirigenten for kyndig ledelse, samt en tak til bestyrelsen

for et godt samarbejde.

I bestyrelsen: Folmer Rasmussen

Miargit Melbak Ringkjebm,

Mathiasen

V_^p<
Leif Nielsen

referent 07. april 2010


