
Bestyrelsens beretning

for året 2015

AIB Golfparken, 9800 Hiørring

Til generalforsamling

Onsdag den. 13. april 2016



På generalforsamlingen skete der ingen udskiftning af bestyrelsesmedlemmer,

derfor ser bestyrelsen 2015 således ud som følger:

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:

Nr. 35: 2015 flyttede Gitte Holm på plejehjem, og der er kommet nye andelshavere

ind: lnge og Bent Nielsen.

Nr. 52: Sidst på året 2A15, døde lngeborg Pedersen, også her er der kommet nye

andelshavere: Rita og Jakob Hansen.

De ønskes velkommen i A/B "GOLFPARKEN"

Veie, stier og fællesarealer.

Fællesarealer blev slået og stierne holdt rene for ukrudt af Bent. Veje og fortov blev

ryddet og saltet af Vennelyst. Dette forventer vi at kØre videre med i 20L6.



Vedlieehold:

Også i 2Ot5 var det varmes§ring, der tærede på vores vedligeholdskonto.

Som vi omtalte sidste år, er det ikke til af få reservedele til den nuværende styring.
Når vi skifter en styring, vil det brugbare blive brugt som reservedele.

lfØlge plan for vedligehold, skal vinduer og døre have engang olie i 2016, dette vil
blive indkøbt og fordelt til påsmØring af de enkelte andelshavere.

Hvis ikke man har mulighed for at uføre dette selv, er det muligt at få tilskud til
arbejdsløn (- moms) på boligfiob ordningen.

Også i 2015 havde mere indtrængende vand ved vinduer det blev stoppet, med de'+ monterede skinner over vinduerne.

Bestyrelsen vedtog i 2015 at udskifte cylindre i 2 døre, postkasse og hængelås på

udhus, p.g.a. slidtage, dette er så senere blevet udført i 2016.

Økonomi:

Vi får et Iille overskud for 2015, dette overskud foreslås hensat til senere vedligehold
af Golfparken.

Som I kan se ud fra budget, vil udgifterne stige en lille smule, men bestyrelsen
foreslår samme boligafgift i 2016 som 2015, (se budget) og vi vil stadig få et
overskud.
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Til slut skal der lyde en tak til supplea,nto[ revisor, administrator/,bankog
bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i 2015.

Der skal ogsårlyde en talq til de beboe,rs som ta,ger initiativ til sommerfest og
søndagsgolf, for dem der spiller golf. Det skaber et godt sammenhold i Golfparken.

Bes§relsen, A/B Golfuarrken , 9..800 Hj,øu"ing;

Folmer Rasmussen

Formand AIB Gotfparkeri

V

V


