
Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 26/4-2016 på ”Møllen” 

Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:00. 

Fra bestyrelsen deltog Helge Fyrsterling, Jørn Larsen, Lars Kruse, Annette Nielsen og 
Christian M. Andersen. 

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 5/4-16 og således med de 
krævede 14 dages varsel. 

2. Formandens beretning 2015 

Formanden konstaterede at dette års generalforsamling var den 149. i 
rækken. Foreningen blev stiftet den 23/2 1867, hvilket vil sige at der holdes 
150 års jubilæum næste år.  

Bestyrelsen er derfor i gang med at arrangere en reception på Leonora den 
23/2 2017, men det kommer der mere om senere på året. Endvidere vil der 
blive udarbejdet et jubilæumsskrift som Asger Berg og hans kone er blevet 
bedt om at lave. 

Når det gælder lejemålene fortalte formanden, at stiftelsen - udover boligerne 
på Hostrupsvej - har anvisningsret til 10 lejligheder i Helsingørsgade, hvor 
hver 4. ledige lejlighed dog skal tilbydes kommunen. 

I 2015 blev to af disse lejligheder ledige og udlejet til medlemmer af 
foreningen 

Derudover blev en lejlighed primo 2016 ledig i ejendommen på Hostrupsvej og 
den blev istandsat for over kr. 300.000,-. I alt 15 medlemmer lagde billet ind 
på den, så der kan nu igen mærkes en efterspørgsel efter foreningens billige 
boliger. 

Bestyrelsen rettede derfor også henvendelse til ejendomsmægleren da 
udlejningsejendommen overfor Hostrupsvej 9 kom til salg. Desværre var 
ejendommen allerede solgt på annonceringstidspunktet. 

Og når det gælder Hostrupsvej er garagen nu blevet istandsat og der er 
etableret gennemgang til haven. 

Formanden fortalte endvidere at bestyrelsen undersøger muligheden for at 
installere elevator i ejendommen, ligesom der skal etableres cykelstativer. 

Viceværten og beboerne er gode til at passe haven og holde den pæn. 

Både Hillerød Propforening, Drabantgardens venner og Lokalhistorisk Forening 
har i 2015 hver modtaget en donation fra Hillerød Borgerstiftelse.  
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Til sidst takkede formanden både viceværten og bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 

3. Regnskab 2015 
Jørn Larsen gennemgik som kasserer regnskabet for 2015, 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 Helge Fyrsterling.  

Bestyrelsen foreslog genvalg for en ny 3-årig periode. Ingen andre kandidater 
meldte sig og forslaget blev derfor vedtaget af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Helge Fyrsterling (på valg i 2019) 
Jørn Larsen (på valg i 2017) 
Annette Nielsen (på valg i 2017) 
Lars Kruse (på valg i 2018) 
Christian M. Andersen (på valg i 2018) 

6. Valg af revisor 
Døssing & Partnere blev genvalgt. 

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

8. Eventuelt 
Hillerød Propforening takkede for donationen i 2015. 

Endvidere takkede Drabantgardens Støtteforening for stiftelsens donation. 

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og 
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:29. 

Således opfattet. 

Som referent:  
 

Christian M. Andersen, bestyrelsesmedlem
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