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Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 27/4-2010 på Rest. Frk. Larsen 
 
 
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:10. 
Hele bestyrelsen var til stede. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Lars Kruse blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 2009 
Helge Fyrsterling startede med at udtrykke mindeord for Hostrupsvej 9´s vicevært 
Sejer, der afgik ved døden i 2009, og bad derefter generalforsamlingen om at holde et 
minuts stilhed i den forbindelse. 
 
Derefter orienterede formanden om, at der i det forløbne år ikke er kommet nye lejere 
til og at foreningens medlemsskare nu er på 186. Formanden nævnte endvidere, at 
foreningens formål og historie (den er stiftet i 1867) til stadighed præger bestyrelsens 
arbejde i behandlingen af de sager, der bringes op. 
 
I det forløbne år er der sket følgende på Hostrupsvej 9: 

• Renovering af gavl, som efter bestyrelsens mening har givet et tilfredsstillende
resultat 

 

 
 

 

• Altanrenovering
• Postkasser er opsat i.h.t. den nye lovgivning
• Der er kommet ny vicevært, som er kommet godt fra start og får ros - bl.a. for

sin renovering af kælder og trappe 
 

Lokalhistorisk forening har modtaget kr. 5.000,- og drabantgarden har takket for en 
donation på samme beløb som de dog aldrig har ansøgt om og derfor ikke fået. 
 
Arbejdet med at harmonisere huslejerne er delvist gennemført i 2009 og fortsættes i 
2010. 
 
Sidste års drøftelse om problemer med parkering i gården er blevet løst ved det skilt, 
der er blevet sat op. Der har således ikke været grund til at tage yderligere skridt i den 
forbindelse. 
 
Til sidst takkede formanden viceværten og bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 
Efter en bemærkning fra et foreningsmedlem om at bestyrelsen bør overveje at 
opsætte markiser blev formandens beretning godkendt med akklamation. 
 

3. Regnskab 2009 
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Kontingent 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent (kr. 100,- p.a.) blev godkendt. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Helge Fyrsterling.  
Bestyrelsen foreslog genvalg for en ny 3-årig periode og da der ikke var modkandidater 
blev dette vedtaget af generalforsamlingen. 
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6. Valg af revisor 

P. Døssing blev genvalgt. 
 

7. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag under dette punkt. 
 

8. Eventuelt 
Drabantgardens Støtteforening takkede for Borgerstiftelsens bidrag til Drabantgarden 
gennem årene. 
 
Der kom ligeledes et forslag om at reparere hoveddøren. Formanden bad beboerne om 
at meddele dette til viceværten, der derefter kan anmode bestyrelsen om at sætte 
arbejdet i gang. 
 

 
Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og 
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:35. 
 
 
Således passeret. 
 
 
Som referent:  
 
 
 
Christian M. Andersen 
Bestyrelsesmedlem 


