
A/B Golfoarken- 9800 Hiørrinq.

Den 23. april 2Ot4 kl. 20oo

Restau rant "Sva nel unden"

Daosorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelt

revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og
værdiansættelsen,

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

5. Forslag
6. Valg af formand: På valg er Folmer Rasmussen, er villig til genvalg
7. Yalg til bestyrelsen: På valg: Leif Nielsen og Per Mathiasen.

Begge er villige til genvalg.
Suppleanter: Egon Christensen og Torben Nielsen.

B. Valg af administrator
9. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Husk!!! Fællesspisning kl. 1B3o



Bestyrelsens beretn i ng

20L4

AIB Golfparken, 9800 HiØrring

Til generalforsamling

Onsdag den. 23. april2Ot4



Bestvrelsen

På generalforsamlingen skete der ingen udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og
derfor ser bestyrelsen 2013 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 55.

Nve andelshavere:

Der kom ikke nye beboere i2013, men vi mistede desværre en.

Det var Erling Mose Jensen, som boede i nr. 25, Erling var med ti! at starte
andelsboligforeningen Golfparken og har gjort et stort stykke arbejde iforeningen.
Han var i mange år kasserer, hvor han tog sig af vores finansiering og samtaler med
vores realkreditinstitut og administrator. Erling satte en stor ære i dette, og efter at
han ikke ville være kasserer mere, blev han flere gange valgt som suppleant for
vores revisor.

Ære være Erling's minde!

Veie. stier og fællesarealer

Vores sti langs bækken blev renoveret.

Snerydning tog lidt hårdt på vores konto, men vi er jo ikke herre over det der
kommer ned fra oven.

Fællesarealer blev slået og stierne holdt rene for ukrudt. Dette forventer vi at køre

videre med i 201,4.



Al16 træerne er blevet beskåret. Tak til de frivillige, som mØdte op og hjalp.

Vedlieehold:

Det er nu vores varmestyring, der tærer på vores vedligeholdskonto, det er ikke
muligt at få flere reservedele til dette, og derfor har det været nØdvendigt at
allerede at udskifte 2 stk. anlæg, (d.v.s. rumtermostoter, styringsbox og motorer som
sidder på ventilerne).lA har samlet lidt dele fra de gamle anlæg, men de bliver
hurtigt brugt igen.

Vi bliver nødt til at udskifte anlæggene, som de går i stykker til. Det koster ca. kr.
11.500 pr. hus.

Der har også været steder, hvor der kommer vand ind over vinduer i gavle, det er
hvor gavlen vender mod syd. Når der kommer meget regn, der løber ned af gavlen,
vil det blive presset ind mellem ramme og karm. Derfor er der blevet bestilt nogle
vandnæser, for at lede vandet væk fra vinduerne. Disse bliver monteret over
vinduer i fugen mellem vindue og mur, så skulle problemet gerne være løst.

I 2013 har der været rotter i Golfparken, vi håber dette er en saga blot, efter der er
taget hånd om dette.

Økomomi:

Vi får et rimeligt overskud for 2013, 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 2014 som 2013, og vi vil stadig få
et overskud.

Vores administrator har lavet ens administrationsaftaler for alle
andelsboligforeninger som de administrerer, og derfor fik en ny aftale til
underskrivelse. Det har bestyrelsen gjort.



Eiendomsvu rdering.

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober ZO1.2vurderet sådan:

Ejendomsværdi kr. 32.500.000

Grundværdi kr. 7.344.400

Fradrag for forbedringer kr. 1.740.000

Grundskatteloftværdi kr. 3.84i-.000

Ejendomsskat for 201,4 kr. 197.189.07 incl. afhentning af affald og
rottebekæmpelse.

Vedr. indsendt klage til Skat om nedslag i ejendomsvurderingen, er der ikke sket
noget efter sidste henvendelse, der blev oplyst dette emne var blevet
nedprioriteret, så det kan tage lang tid endnu.

Tak.

Til slut skal der lyde en tak til suppleanter, revisor, administrator og
bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2013.

Bestyrelsen, A/B Golfparken, 9800 HjØrring.

Folmer Rasmussen

Formand A/B Golfparken


