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Tlf.: 20 41 56 34 

 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 29/4-2014 på  ”Møllen” 
 
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:00. 
Hele bestyrelsen var til stede. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 
Lars Kruse blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig, idet den dels afholdes inden udgangen af april 
måned og dels var annonceret i Hillerød-Posten den 8/4-14 og således med de 
krævede 14 dages varsel. 
 

2. Formandens beretning 2013 
Formanden redegjorde for de lejemål foreningen råder over i Helsingørsgade, 
herunder hvordan de (og lejlighederne på Hostrupsvej) tildeles foreningens 
medlemmer. 
 
Der har i 2013 ikke været ledige lejligheder i Helsingørsgade, men på 
Hostrupsvej blev boligen på 3. sal tv. tilbudt foreningens medlemmer og 
derefter udlejet til en af de interesserede. 
 
Østgavlen på Hostrupsvej er blevet efterisoleret og dette skulle gerne 
medvirke til en lavere varmeregning og samtidig få fugtproblemerne til at 
forsvinde. 
 
Endvidere er hoveddøren blevet udskiftet og garagen/udhuset moderniseret. 
 
Det næste, der tages fat på, er en udskiftning af porten og døren til garagen, 
der ligger øst for bygningen og ud mod Hostrupsvej. 
 
Lokalhistorisk Forening har i 2013 modtaget en donation på kr. 5.000,- 
ligesom Drabantgardens Venner ligeledes har modtaget kr. 5.000,-. 
 
Til sidst takkede formanden viceværten og bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 
 

3. Regnskab 2013 
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt med passende 
og velfortjente klapsalver. 
 

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

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Jørn Larsen og Annette Nielsen.  
 
Bestyrelsen foreslog genvalg for en ny 3-årig periode. Ingen andre kandidater 
meldte sig og forslaget blev derfor vedtaget af generalforsamlingen. 
 



l  Side 2   

 

  Hillerød Borgerstiftelse 
v/Helge Fyrsterling (formand) 

Tlf.: 20 41 56 34 
 

 
Bestyrelsen består herefter af: 
 
Helge Fyrsterling (på valg i 2016) 
Jørn Larsen (på valg i 2017) 
Annette Nielsen (på valg i 2017) 
Lars Kruse (på valg i 2015) 
Christian M. Andersen (på valg i 2015) 
 

6. Valg af revisor 
P. Døssing blev genvalgt. 
 

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

8. Eventuelt 
Der kom fra forsamlingen et spørgsmål til bestyrelsens konkrete planer for det 
kommende år. Formanden orienterede om, at der fortsat kigges efter endnu 
en ejendom som der kan investeres i, men at der endnu ikke har været et 
egnet emne. Endvidere fortalte formanden, at bestyrelsen har drøftet hvordan 
der evt. kan hverves nye medlemmer. 
 
Der spurgtes endvidere til revisorhonorarets størrelse. Kassereren fortalte, at 
honoraret udgjorde 14.375,-. 
 
Endelig takkede Drabantgarden for Borgerstiftelsens bidrag i det forløbne år. 
 

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og 
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:26. 
 
Således opfattet. 
 
 
Som referent:  
 
 
 
 
Christian M. Andersen 
Bestyrelsesmedlem 


