
Referat af ordinær generølforsamling i
A/B Golfpørken

den 5 . øpril 2017 kl. 19.30 hos Ørnbøl's Festcenter, Hjøruing

Døgsorden:
PH 1.

2.

3.

7

8.

9.

10.

Lblg af dirigent

B e styrelsens beretning

Forelæggeke af årsregnskøb, forsløg til værdiønsætlelse og evt. revisionsberetning,

sømt godkendelse af årsregnskøbet og værdiansættelsen

Forelæggelse øf drifis-og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om

eventuel ændfing af boligafgiften,

Forsløg: Indkomne forsløg.

Yølg til bestyreken: På valg er Mørgit Ringkjøbing og Nils Jørn Nielsen.

Begge er villig til genvalg

Vølg af suppleanter: Ole Thaarup og Torben Nielsen.

Yølg øf ødministrator

Vølg af revisor Kaj Rafn + Egon Boelskifte (suppleant )
Eventuelt

Formønden Folmer Rasmussen bød velkommen og på bestyrelsens vegne foreslog

Lars Birk Jensen til dirigent.

Lørs B. Jensen blev valgt og takkede for valget, hvorefter han konstaterede ø.t

generalforsamlingen var lovlig indvarslet - der vør møclt 28 andelshovere.

5.

6.

Ad pkt. l.



Ad pkt 2. Formønden mente alle havde læst berctningen, da den vør udsendt til ølle

andelshavere -så var der vel ingen grund til en oplæsning?

Beretningen refereres derfor ikke.

Formanden nævnte at vi iforeningen havde jåa ny øndelshaver i nn 20 - , og bød

velkommen til Inge Merete Kunø Thrp.

Dirigenten udbad sig kommentarer til beretningen

Der var ingen bemærkningu til beretningen - hvorefter denne var godkendl

Ad. PkL 3. Anders Pedersen Jia Spørekassen Vendsyssel gennemgik årsregnskabet sømt

værdiberegningen / væruliansættelsen sømt b udgel

Dirigenten fo resp urgte om kommentører til regns kab et.

Erik Uggerhøj ville igen vide lidt mere om vores osåkaldte" renteswsp, som Anders

Pedersen orienterede om.

Egon Boelskifie undrede sig over posten på renovation vør så stor, men det vør

fordi storskrald var indbefattet, og storskrøld er noget vi ølle skal betale til
Værdiansættelsen blev gennemgået af Anders pedersen.

Ole Thaarup ville vide hvem virksomheden MEST vør (vores administrator ).

Anders Pedersen oplyste, at Sparekassen Vendsyssel havde overdraget :-) alle deres

regnskaber for cle forskellige andelsboligen Det vør noget med lovgivningen, der

blev for besværligt for sparekassen.

Bodil Holm ville gerne høre om beløbet på kn 375.000,- under passivez

Det var ved salg af andelsbolig hvor salgssummen jo betales til foreningen, der

efier en godkendelse, betaler beløbet til sælgen

Kasserer Nils Jørn Nielsen oplyste, øt bestyrelsen gerne vil ovedøre kn 100.000,-

til vedligeholdelseskontoen, idet vores varmesystem trækker en clet på kontoen, og

vi hør io midlerne på vores driftslronto, sømt øt bestyrelsen ønsker øt slå de to

vedligeholdelseskonti sammen i 201 Z.

Herefter vør der ikke flere kommentører til regnskøbet og værdiansæfrelsen, sømt

forsløget frø besgtrelsen, der alle blev godkendt.



Bruø af anskøffelsessummpn hlev enstemmiøt vedloøet^

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

Dirigenten ville høre om der var kommentaren

Ole Thaarup ville hore om der var yderligere rep. af fugearbejde i vente, da det jo

kunne påvirke budgettet ret kraftigl

Formønden oplyste, at der pt ikke vør fiere problemer med fugningen

Som det ses i regnskabetforeslår besfiirelsen uændret hOWqfgift

Der vør ikkeJlere bemærkninger.

Herefter var budgettet ogforslaget til boligøfgiftenfor 2017 godkendt

Ad pkr .5 Der vør ikke indkommet nogenforsløg.

Ad pkt 6. Dirigenten oplyste, at Margit Ringkjøbing og Nils Jørn Nielsen var villig til

genvalg.

Begge blev genvalgt med øpplaus.

Ad pkt. 7. Ole Thaarup og Tbrben Nielsen blev indstillet som suppl. til bestyrelsen

Der var ikke andre kandidater - hvorefter begge blev valgt med appløas.

Ad pkt, 8. Sparekøssen Vendsyssel og MEST Business Service ApS blev vølgt som vores banh

og administrston

Ad pkf 9, Kaj Rafn blevforeslået - og genvalgt med øppløus.

Som suppl blev foreslået - Egon Boelskifte , som agså blev genvølgt med applaus.

Ad pkl 10. Dirigenten efterlyste indlæg under punktel

Folmer Rasmussen nævnte, øt der i sidste bestyrelsesmødereferat var omtøll, at

HTH køkken ville sikre de af vores overskabe der høvde et bestemt ophæng (vist på

overhead), og at man ville blive kontaktet, men bestltrelsen har påtøget sig at finde



ad af, hvem der har skabe med det viste beslag. Herefier indberettes dette til HTH,

som kontakter de berørte øndelshsvere.

Formønden nævnte også at der vør kommet skilte op med "NABOHJ.ÆLP", som

var en god ting. Man kunne selv gå på "nettet" for en evl tilmelding, således

gaden kunne være hinandens nabohjælp.

Dirigenten oplyste, at den udgravning der yar foretagel mod Ringvejen, var for at

finde ud af om der skulle være nogle fortidsminder - inden en evl hyggemodning,

af områdeL

Lis Magill oplyste, at vi størter ud igen med golf i Golfpørken den 30. april - og så

hver 14 døg hercften

Tbrben Nielsen nævnte lige, at der kunne forventes lidt "studenterballade" i uge

25, men håbede at det var ok

Birta Boelskifte nævnte, at de havde rigtig mange myrer, og ville høre om noget

havde et godt råd mod disse dyn

Tbrben Nielsen nævnte, at han sidste år havde "hyret" en myrefanger :-) . vist nok

fra Astrup - til en pris af 650r, og der huvde ikke været myrØ siden

Møn kunne jo forsøge at få en pris ved øt flere kan gå sømmen om et tilbud

Der var ikhe Jlere der ønskede ordet,

Dirigenten afsluttede generølforsamlingen med takfor god debat, hvorefter

formanden sagde takfor i aften,



qr@*)
I bestyrelsen: Folmcr Røsm.assen
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Leif Nielsen

referent 70. qril2017


