
ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN

Referat af ordincer generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

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 Margit Ringkjobing og Nils J0rn Nielsen

Begge er villige til gen valg.

Suppleanter: Egon Christensen og Torben Nielsen.

Valg af administrator

Valg afrevisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Adpkt. 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 lovlig indvarslet, der var modt 22

andelshavere. Dirigenten gennemgik indkomne forslag.

Adpkt. 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

Egon Boelskifte ncevnte at hans hcek ikke ville gro - sd det var lidt "trcels", da der

var sat en ny sidste dr.

Man skulle huske at kobe sine hcekplanter med grogaranti.

Der blev diskuteret om den udvendige stikkontakt var standard for alle huse - Leif

Nielsen ville undersege dette - har gjort det i skrivende stund, og det er ikke en

standard for bebyggelsen ( kan se det pa tilkebsregningen ).

Der var ikkeftere bemcerkninger til beretningen - hvorefter denne var godkendt.

Ad. Pkt. 3. Kasserer Nils J0rn Nielsen gennemgik regnskabet.

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.

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

Formanden oplyste, at vijo sidste ar havde en stor droftelse afemnet. Det var jo en

forsikring mod renteforhojelser, og hvis renten skulle stige, ville det anforte belob

falde (formanden havde netopfaet viden om at belobet pt. varfaldet 500.000,-).

Belebet viljofalde og stige med at rentesatsen stiger ellerfalder, men det far jo kun

indflydelse safremt vi lige nu ville indfri lanene i kreditforeningen, samt etfradrag i

beregning af kontantvcerdien for andelsvcerdien.

Der blev droftet en del under punktet, hvorunder ogsd andelsvcerdiens beregning

var til afstemning.

Brug af kontantvcerdien blev enstemmigt vedtaget.

Egon Boelskifte mente, at ejendomsvcerdien var sat ca. 3,5 mill, for hejt - det kunne

ses pa nettet, men Nils J0rn fremlagde brev fra kommunen pa det i regnskabet

anforte bel0b. Bestyrelsen ville Jinde ud afom toilet var rigtigt.

Navnetpa kontoen i regnskabet for "rentesikring" pa kr. 180.000,- skulle cendres til

en vedligeholdelsekonto.



Under punktet vedligeholdelse i regnskabet var der en udgift pa WS som gav

anlednlng til debat om hvad foreningen skulle afregne og hvad andelshaverne

skulle betale,

Det skal oplyses, at alt vedr. varmeinstallationen, samt vandinstallationen indtil

lukkeventilerne under bordpladen, er foreningens opgave og det ovrige er

andelshavernes.

Husk at rette henvendelse til bestyrelse, hvis der skal rekvireres hdndvcerkere.

Der var ikkeflere bemcerkninger, hvorefter regnskabet var godkendt.

Ad. pkt. 4. Nils Jorn Nielsen gennemgik budgettetfor dret 2011.

Der var ingen bemcerkninger

Herefter var budgettet pr. l.januar 2011 godkendt.

Ad pkt. 5 Der var fra Folmer Rasmussen indkommet forslag om at det skulle vcere tilladt at

flytte ind i andelsboligen, selvom man havde en hund ( det kunne mdske gore det

nemmere at fa en bolig solgt i Golfparken). Forslaget gcelder ikkefor katte.

Der var en del debat om emnet bade for og imod, sd der blev bedt om en skriftlig

afstemning. Denne afstemning blev 11 for og 11 imod og en blank ( brevstemme),

sd hermed var forslaget forkastet.

Ad pkt. 6. Dirigenten oplyste, at Margit Ringkjebing og Nils Jern Nielsen var villige til

genvalg

Der var ikke andre kandidater hvorefter de blev genvalgt.

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

genvalgt som 2. suppl.

Alle valg blev vedtaget med applaus.

Ad pkt. 7. Formanden oplyste, at bestyrelsen sidste dr fik bemyndigelse til evt. at skifte

administrator, og alle ved jo at vi valgte Sparekassen Vendsyssel, idet de var ca.

25% billigere end SparNord.. Der var enighed om dette valg.



Adpkt. 8. Kaj Rafn blev foreslaet - og genvalgt

Som suppL blev Erling Mose Jensen foreslaet - og genvalgt.

Adpkt. 9. Dirigenten efterlyste kommentarer.

Torben Weber var ikke glad for den made at snedyngerne blev deponeretpa (lige pa

hjornet ved udkorslen), men formanden oplyste, at vi kun betalte ce. Kr. 500,- pr.

gang, so vi kunne ikkeforlange at de skulle kore det langt veek, men derfor kan vi

jo godt anbefale et andet sted til nceste gang.

Formanden havde et billede med (pa computeren) af en skulptur - Golfbold i stor

sterrelse, der evt. kunne placeres pa arealet udfor nr. 10. Skulpturen kostede ca. kr.

9000,-.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med sagen.

Formanden oplyste, at ENV (flbernet) har besegt nogle andelshavere med tilbud

ont billig internet mv., og at de derved ikke skulle grave i vores belcegninger.

Det blev dreftet intenst - , og der var enighed om at anmode ENV om afafholde et

informationsmode for alle andelshavere, sa der kunne gives en ensartet info - og vi

fik en garantifor vore belcegningers evt. reetablerings holdbarhed.

Sidste ar lovede bestyrelsen en samling afvore regler og bestentmelser nedskrevet i

en folder. Leif Nielsen uddelte folder en, og ncevnte at denne indeholdt de relevante

ting der var anfert i vedtcegterne, samt besluttetpa de afholdte generalforsamlinger.

Der var ikke mere til debat.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god debat.



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

for et godt samarbejde, og tak for en god often.

f-~*~-—^
/ bestyrelsen: Folmer Rasmussen

Leif Nielsen

referent 14. april 2011


