
Hillerød Borgerstiftelse

Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 25/4-2017 på ”Møllen” 

Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:03. 

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 4/4-17 og således med de 
krævede 14 dages varsel. 

2. Formandens beretning 2016 

Formanden berettede, at foreningen den 23/2-17 fyldte 150 år og at dagens 
generalforsamling således formentlig er nr. 150 i rækken (bortset fra at det jo 
reelt ikke vides hvor mange, der rent faktisk er afholdt). 

Foreningen fortsætter med at holde en forholdsvis lav profil udadtil efter 
devisen, at den der lever stille lever godt. Medlemstallet er stort set uændret i 
forhold til sidste år. 

Formanden redegjorde herefter for hvordan lejemålene bliver udlejet, 
herunder at nogle ledige lejemål på Helsingørsgade, herunder en helt aktuel 
ledig lejlighed deroppe, skal først skal tilbydes kommunen. 

Den seneste lejlighed som blev ledig på Hostrupsvej blev sat helt i stand, så 
den fremstår fuldstændig tidssvarende. På den pågældende lejlighed blev der 
således brugt ca. 400.000,- og dette niveau forventes at være gældende ved 
fremtidige istandsættelse af samme omfang. 

Formanden fortalte også, at der er ved at blive lavet et jubilæumsskrift som 
udkommer i løbet af 2017. Derudover er foreningen i dialog med Hillerød 
Kommune, idet man gerne vil tilbyde byen en gave, hvis der kan findes en 
egnet skulptur (der skal være af varig karakter) samt findes en egnet 
placering. Dialogen er endnu ikke afsluttet og der er derfor heller ikke truffet 
en endelig beslutning i bestyrelsen. 

Både Hillerød Propforening og Drabantgardens venner har i 2016 hver 
modtaget en donation fra Hillerød Borgerstiftelse.  

Til sidst takkede formanden både viceværten og bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 

I forlængelse af beretningen takkede Hillerød Propforening for den donation de 
har modtaget. 
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3. Regnskab 2016 
Jørn Larsen gennemgik som kasserer regnskabet for 2016, 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. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Helge Fyrsterling (på valg i 2019) 
Jørn Larsen (på valg i 2020) 
Annette Nielsen (på valg i 2020) 
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 

Der blev spurgt til det gældende tilbud til eksisterende lejere omkring 
muligheden for at få installeret vaskemaskine i lejligheden. Formanden 
fortalte, at dette tilbud stadig består. 

Asger Berg og hans kone var gæster på generalforsamlingen og Asger 
berettede om det arbejde, de p.t er i gang med, nemlig at skrive et 
jubilæumsskrift for Hillerød Borgerstiftelse, der som bekendt er Hillerøds 
ældste forening. 

Asger fortalte med stor indlevelse om den spændende historie som både 
knytter sig til Hillerød og ikke mindst til Hillerød Borgerstiftelse, herunder en 
række sjove og inspirerende anekdoter som der kan læses mere om når 
skriftet udkommer. 

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og 
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:40. 

Således opfattet. 

Som referent:  
 

Christian M. Andersen, bestyrelsesmedlem
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