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Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 28/4-2009 på Rest. Frk. Larsen 
 
 
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:05. 
Hele bestyrelsen var til stede. 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Formandens beretning 2008 
Helge Fyrsterling orienterede om nye lejere i foreningens lejemål og redegjorde i øvrigt 
for bestyrelsens arbejde og årets væsentligste tiltag. Disse tiltag har bl.a. været et 
skifte af varmtvandsbeholderen på Hostrupsvej 9 samt udskiftning af rækværk/hegn 
mod Hostrupsvej 11. 
Med hensyn til vedtagne planer for 2009 oplyste formanden, at arbejdet med at isolere 
gavlen på Hostrupsvej 9 med 150 mm. isolering i form af en ”ekstra facade” samt en 
altanrenovering vil blive påbegyndt mandag den 4/5-09 via en stilladsopsætning. I 
samme forbindelse vil murbiangrebet blive efterset. 
Huslejerne er ikke steget siden 2003, men formanden oplyste at der nu tages fat på en 
harmonisering af huslejerne for de enkelte lejemål. I samme forbindelse justeres 
garagelejerne. 
Bestyrelsen har i det forløbne år besluttet at støtte såvel Lokalhistorisk Museum samt 
Drabantgarden økonomisk. 
Formanden oplyste i øvrigt, at bestyrelsen til stadighed kigger efter egnede ejendomme 
til foreningen, men at der ikke har været sådanne i markedet i det forløbne år. 
Til sidst takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde. 
Efter en kommentar fra Fritz Van Wyk, der ønskede en udskiftning af altaner i stedet for 
blot en renovering og Gitte Nygaard, der bemærkede at hun havde oplevet træk ved 
gulvet efter vinduesudskiftningen, blev formandens beretning godkendt. 
 

3. Regnskab 2008 
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt.  
 

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

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Lars Kruse og Christian M. Andersen. 
Bestyrelsen foreslog genvalg for en ny 3-årig periode. Efter en kort debat hvorunder de 
to bestyrelsesmedlemmer gjorde det klart, at de hver især kun ønskede at fortsætte i 
bestyrelsen såfremt de begge blev genvalgt viste det sig, at der ikke var 
modkandidater. Lars Kruse og Christian M. Andersen blev herefter genvalgt. 
Med udløb af 2009 er Helge Fyrsterling på valg. 
 

6. Valg af revisor 
P. Døssing blev genvalgt. 
 

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

Formanden orienterede om et brev modtaget fra Kirsten Nielsen, der forespurgte om 
muligheden for kabel-TV og foreslog at garagerne blev revet ned til fordel for 
skråparkeringer. Formanden kunne oplyse, at det p.t. ikke er muligt at få indlagt kabel-
TV og at det ikke indgår i bestyrelsens overvejelser at sløjfe garagerne. 
 
Der var herefter en drøftelse af problematikken om gæsteparkering i gården og det blev 
indskærpet at al parkering i gården er forbudt. 
 
Der fremkom et forslag om fælles havedag som blev taget positivt op af lejerne. 
 
Et medlem foreslog en offentliggørelse af medlemslisterne, hvilket blev afvist af 
bestyrelsen af hensyn til beskyttelse af medlemmernes mulighed for at være anonyme. 
 

 
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen kl. 18:50. 
 
 
Således passeret. 
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