
 

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN 

GOLFPARKEN   

 

 

Referat af  ordinær  generalforsamling i 

A/B Golfparken 

Den 18 . april 2013  kl. 20.00 på Hjørring Kro 

 

Dagsorden: 

Pkt.  1.  Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt.  

revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 

4. Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

eventuel ændring af boligafgiften. 

5. Forslag: Indkommet forslag. 

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Margit Ringkjøbing og Nils Jørn Nielsen 

Begge er villige til genvalg. 

  Suppleanter: Egon Christensen  og Torben Nielsen. 

7. Valg af administrator 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

                                    

Ad pkt. 1. Formanden Folmer Rasmussen bød velkommen og foreslog Kaj Rafn til dirigent.  

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

generalforsamlingen var lovlig indvarslet, der var mødt 27 andelshavere.  

   

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

andelshavere –så var der vel ingen grund til en oplæsning?, dog nævnte formanden, 
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at der for reparation af vandskader på gulve ( pga. manglende oplysning af skaden 

til bestyrelsen i tide ) – bør andelshaverne betale udgiften fremover. 

 Beretningen refereres derfor ikke. 

            Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen. 

            Der var en del debat om gulve – nogen mente at vandet løb ind ved glasset, samt at 

                 den elastiske fuge ikke sluttede til træværket eller folieunderlaget ikke var korrekt 

            bukket op om trægulvet. 

                 Bestyrelsen vil bede om at melde evt. skader, så snart de opstår. 

                

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

 

   

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

værdiberegningen. 

Dirigenten forespurgte om kommentarer til regnskabet.  

Lars B. Jensen vil høre om vi kunne overføre årets overskud til 

vedligeholdelseskontoen. 

Det kan vi efter forslag, men så vil de ikke indgå i andelsværdiberegningen. 

Der var et spørgsmål om vores ”renteswap”  

Der blev drøftet en del under punktet,( se også referat fra 2012 ) hvorunder også 

andelsværdiens beregning var til afstemning. 

Brug af anskaffelsessummen  blev enstemmigt vedtaget.    

 

Der var ikke flere bemærkninger, hvorefter regnskabet og værdiansættelsen var 

godkendt. 

   

 

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

                       Dirigenten ville høre om der var kommentarer. 

            Torben Nielsen nævnte, at det var ærgeligt at der ikke var afsat penge til forenin- 

            gens 10 års jubilæum. 
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             Bodil Holm bemærkede, at der var en post om storaffald på budgettet. 

  Formanden oplyste, at det var blevet særskilt fra kommunen. 

            Jonna Thaarup mente ikke, at man skulle klippe træer nu, da de var i vækst, 

            så det må vente til efteråret. 

 

Herefter var budgettet og boligafgiften for 2013 godkendt.   

   

Ad pkt.5 Der var ikke indkommet forslag. 

  

Ad pkt. 6. Dirigenten oplyste, at Margit Ringkjøbing og Nils Jørn 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. Sparekassen Vendsyssel blev genvalgt som administrator. 

 

Ad pkt. 8. Kaj Rafn blev foreslået – og  genvalgt 

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

 

Ad pkt. 9. Dirigenten efterlyste indlæg under punktet. 

Anita Jørgensen nævnte, at det måske var en god ide med en briefing af              

varmesystemet når der blev købt en bolig. 

Margit Ringkjøbing oplyste, at der var indkommet et forslag – men for sent – om at 

placere en container i området – det kunne være om foråret og efteråret. 

Der var en del debat om emnet – hvem skulle holde orden omkring, og kunne vi 

regne med, at der ikke kom andet end haveaffald i – for så blev det en dyr tømning. 

Egon Boelskifte nævnte, at det nu var 2 års siden vi skrev til skattemyndighederne 

vedr. ejendomsskatten – men vi har ikke hørt fra dem endnu, det kunne være vi 

skulle rykke for et svar? 
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Margit Ringkjøbing nævnte, at det var ”lidt” farligt med det høje hegn ved 

udkørslen fra området (Golfparken 1). Kunne man ikke forhøre ved kommunen om 

det var lovligt, og i samme ombæring nævne, at grunden overfor misligeholdes. 

I skrivende stund kan oplyses, at der fra kommunens side er oplyst, at hegnet er 

lovligt, og at man ikke kan gøre noget ved grunden mht. græsslåning mv. 

  Lars B. Jensen nævnte, at han manglede klar besked om de før omtalte gulve. 

  Formanden oplyste, at vi ville undersøge om der var lavet noget forkert. 

I skrivende stund kan nævnens, at Leif Nielsen har overværet, at tømrer har skiftet 

gulvbrædder i et hus, og der var gulvfolien fint bukket op omkring brædderne. 

Vi håber, at der  kun er få undtagelser.  

Anita Jørgensen nævnte, at der på huset manglede ”fugleklodser”. 

 

Der var ikke flere der ønskede ordet. 

 

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 aften. 

 

     Kaj Rafn, dirigent 

 

 

I bestyrelsen:        Folmer Rasmussen           Nils Jørn Nielsen              Per Mathiasen 

 

 

    Margit Mølbak Ringkjøbing   Leif Nielsen 

         referent 18. april 2013 
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