
Bestyrelsen beretning

20!3

A/B Golfparken, 9800 Hj@rring

Til generalforsamling

Torsdag den. 18. april 2OL3

Bestvrelsen.

På generalforsamlin gen 2Ot2 var der ingen udskiftning i bestyrelsen.

Bestyrelsen2O!2 ser således ud.

Formand: Folmer Rasmussen, Golfparken 50.

Kasserer: Nils Jørn Nielsen, Golfparken 12.

Sekretær: Per B. Mathiasen, Golfparken 54.

Bestyrelsesmedlem: Margit Ringkjøbing, Golfparken 48.

Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen, Golfparken 56.



Nve andelshavere.

lngen nye beboere, men Golfparken 28 er sat til salg.

Bestvrelsesmøder.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder 2012.

Veie, stier og fællesarealer.

Vinteren 201,1,-2072 blev lang, som det kan ses på snerydningskontoen, men så har
vinteren 2Ot2-2O!3 til gengæld også været gavmild, med ikke at dræne vores
sneryd n ingskonto.

Fællesarealerne er blevet klippet, og stierne er holdt rene for ukrudt. Det kører
videre i 2013.

Bestyrelsen vedtog at renovere stien langs bækken, det skulle være foretaget i 2O!2,
men der vinteren kom i vejen, så det bliver i 2013.

Vedlieehold:

Det er i år tid at give vinduer og døre en gang olie, så det vil blive indkøbt og delt ud i

løbet af foråret.

Bestyrelsen er lidt rystet over, at nogle beboer lader stå til, hvis der kom noget vand

ind på gulvene.

Vi syntes godt, at I kunne komme med det lige efter det er sket, i stedet for 2-3 år
efter, det har kostet over kr. 20.000,00 i reparationer af gulve.

Nu er der blevet skiftet vandmålere, og derfor er vi blevet opmærksom på, at den
varmgalv. Vinkel, som sider før vandmåler tærer op, så det bliver nØdvendigt at
skifte den.

Ved r. Ru m-termostater.

Ved udskiftning of botterier i disse, skal man være forsigtig, og først vippe den runde
af med tallene og der efter låget, ellers brækker den lille tap, som den med tallene
sider på.

Sådan en rum-termostat koster ca. kr. 600,00



Fibernet:

Ved afslutningen af betalt fibernet af A/B Golfparkeni20'1,1. var der 12, som kørte

videre med Bredbånd nord.

Økomomi.

Vi får et rimeligt overskud for 20t2, dette overskud foreslås hensat til senere

vedligehold af Golfparken.

Som I kan se ud fra budget, vil udgifterne stige en lille smule, men bestyrelsen har

vedtaget at vi kører videre med samme boligafgift i 2013 som 2012, og vi vil stadig få

et overskud.

Eiendomsvu rdering.

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1 oktober 2012 vurderet sådan:

Ejendomsværdi kr. 32.500.000

Grundværdi kr. 7.344.400

Fradrag for forbedringer kr. 1.740.,000

Tak.

Til slut skal der lyde en tak til suppleanter, revisor, administrator og

bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2011.

Bestyrelsen, A/B Golfparken, 9800 Hjørring.

Folmer Rasmussen

Forma nd/A/B Golfpa rken.


