
ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN

Referat of ordincer generalforsamling i

A/B Golfparken

Den 12. april2012 kl 20.00pa HjerringKro

Dagsorden:
Pkt. L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valg of 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: Indkommetforslag.

Valg til bestyrelsen: Pa valg er Pointer Rasmussen, Leif Nielsen og Per

Mathiasen

Alle er villige til genvalg.

Suppleanter: Egon Christensen og Torben Nielsen.

Valg af administrator

Valg afrevisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Adpkt. L Formanden Folmer Rasmussen bod velkommen ogforeslog Kaj Rafn til dirigent.

Kaj Rafn blev valgt og takkede for valget, hvorefter han konstaterede at

generalforsamlingen var lovlig indvarslet, der var medt 28 andelshavere.



Adpkt. 2. Formanden ntente alle havde Icest beretningen, da den var udsendt til alle

andelshavere -sd var der vel ingen grund til en opltesning?, men en velkomst til nye

beboer i Golfparken 14 Ruth og Fritz Hansen.

Beretningen refereres derfor ikke.

Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen.

Der var en lille dr0ftelse vedr. vores fibernet, og hvis ikke man onskede atfortscette

kunne man aflevere " Routeren " has Folmer (Boxen med den rode cirkelpa ).

Der var ikke flere bemcerkninger til beretningen - hvorefter denne var godkendt.

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

vcerdiberegningen.

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.

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

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

forsikring mod renteforhejelser, og hvis renten skulle stige, ville det anferte bel0b

falde.

Belebet viljofalde og stige med at rentesatsen stiger ellerfalder, men detfarjo kun

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

beregning af kontantvcerdien for andelsvcerdien.

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

var til afstemning.

Brus af anskaffelsessummen blev enstemmist vedtaset.

Lars B. Jensen onskede oplyst om det var max. prisfor andelsboligen.

Nar generalforsamlingen havde vedtaget ovenncevnte - var det en max. pris, men

prisen kunne vcere mindre hvis dette var nedvendigt ved et evt. salg + de evt.

forbedringsomkostninger der matte vcere.

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

Der var ikke flere bemcerkninger, hvorefter regnskabet og vcerdianscettelsen var

godkendt.



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

Formanden neevnte, at forsikringen var steget noglefa tusinde, men det var ikke en

star post for 29 boliger incL evt. carporte - glas- og kummeforsikring.

Der var positive bemcerkninger om boligafgiftnedscettelsen.

Herefter var budgettet for 2012 godkendt, og det bemcerkes, at

boligafgiftnedstettelsen var med virkningfra l.januar 2012.

Ad pkt. 5 Der var ikke indkommetforslag.

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

tilgenvalg.

Der var ikke andre handidater 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. Sparekassen Vendsyssel blev genvalgt som administrator.

Ad pkt. 8. Kaj Rafn blev foreslaet - og genvalgt

Som suppl. blev Erling Mose Jensen foreslaet - og genvalgt.

Ad pkt. 9. Dirigenten efterlyste indlceg under punktet.

Torben Nielsen spurgte om vi havde fornejelse of seen, og mente at vi matte gere

den pcenere med en oprensning og evt. saledes man kan ga omkring seen, men han

ville ikke blive ved med at gere det alene. Han havde forespurgt Golfklubben om

Ian afderes "rendegraver"for at jcevne jorden omkring.

Torben ville here om muligheden for at lave en" fcelles sedag", hvor vi kunne

sarnies for at hjcelpe hinanden.

Torben ville sende en skrivelse ud til os alle i ncerfremtid.



Anders fra nr. 28 ncevnte, at han var trcet af det "trak" ind ad vinduerne, og

kokkenvinduet var meget utcet.

Formanden kunne ikke forsta, at bestyrelsen ikke havde hort noget om dette, og

kunne selvfolgelig ikke gore noget for, men handvcerkerne ville snarest blive

rekvireret.

Formanden ncevnte, at det var en god ide at smore hcengslerne i bade vinduer og

dore med WD 40 olie.

Anders fra nr, 28 ville here om muligheden for at lave en parkeringsplads pa det

gronne omrade.

Formanden oplyste at det ville blive en dyr affcere - og ncevnte den store

omkostning der var dengang vi undersogte en mulighed for evt. at anlcegge en

petanquebane i omradet.

Der kunne jo parkeres pa detgronne omrade.

Der var ikke mere til debat.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med takfor god debat.

Pointer Rasmus sen takkede dirigenten for kyndig ledelse, samt en tak til bestyrelsen

for et godt samarbejde, og takfor en god often.

Kaj Rafn, dirigent



/ bestyrelsen: Folmer Rasmussen

LeifNielsen

referent 12. april 2012


