Hillerød Borgerstiftelse
www.borgerstiftelsen.dk

Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 26/4-2011 på ”Møllen”, Hillerød
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:05.
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 2010
Helge Fyrsterling startede med at bede generalforsamlingen om at holde et minuts
stilhed for foreningens tidligere formand Erik Larsen, der afgik ved døden i juli 2010.
Derefter orienterede formanden om, at der i det forløbne år har været to lejligheder i
Helsingørsgade, som blev tilbudt foreningens medlemmer. Den ene blev hurtigt udlejet,
mens det ikke lykkedes at få udlejet den anden i foreningens regi. Det var første gang i
mange år (om nogensinde) at denne situation er opstået.
Foreningen har nu fået sin egen hjemmeside - www.borgerstiftelsen.dk - hvor det bl.a.
er tanken at samle dokumenter om Hillerød Borgerstiftelses historie. Endvidere har
bestyrelsen besluttet at ledige lejligheder fremover tilbydes medlemmerne pr. e-mail i
stedet for almindelig post som nu. Derfor opfordres medlemmerne allerede nu til at få
registreret deres mailadresser, hvilket naturligvis kan ske via en formular på den nye
hjemmeside. Alle medlemmer orienteres om den nye praksis pr. brev næste gang der
bliver en lejlighed ledig i foreningens regi.
Den donerede sladrebænk på Slotssøstien har været udsat for hærværk og den
ødelagte glasudsmykning bliver nu erstattet med en tilsvarende af bronze.
I det forløbne år er der sket følgende på Hostrupsvej 9:
•
•
•
•

Kælderen er blevet istandsat af den nye vicevært. Ros og tak til ham for det
gode og store arbejde
Der er isat en ny hoveddør
Udbedring af facadeangrebet fra murbier starter i uge 21/2011
Harmoniseringen af huslejerne fortsætter og vil også præge bestyrelsens
arbejde det kommende år

Nordsjællands Folkemuseum og Drabantgarden har hver modtaget kr. 5.000,-.
Formanden orienterede om, at der stadig kigges efter en ny og egnet ejendom, men at
det faktum, at det ikke lykkedes at afsætte den ene af lejlighederne i Helsingørsgade til
foreningens medlemmer gør, at bestyrelsen snarest vil drøfte om foreningens
fremtidige strategi skal ændres på det punkt.
Til sidst takkede formanden viceværten (og hans hjælper Ole Baldur) samt bestyrelsen
for et godt samarbejde det forløbne år.
Efter en bemærkning fra et foreningsmedlem om at det måske var den ringe størrelse
af nogle af lejlighederne på Helsingørsgade der gjorde det svært at udleje dem og
dirigentens opklarende kommentar om, at foreningen ikke har nogen økonomisk risiko i
forbindelse med en manglende udlejning af de pågældende lejligheder, blev
formandens beretning godkendt med akklamation.
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3.

Regnskab 2010
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt uden bemærkninger
bortset fra ros og klapsalver.

4.

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

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Annette Nielsen og Jørn Larsen.
Bestyrelsen foreslog genvalg for en ny 3-årig periode og da der ikke var modkandidater
blev dette vedtaget af generalforsamlingen.

6.

Valg af revisor
P. Døssing blev genvalgt.

7.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag under dette punkt.

8.

Eventuelt
•

•

•
•
•

Der kom et forslag om køb af et sommerhus til brug for foreningens
medlemmer. Forslaget vil blive drøftet af bestyrelsen med respekt af
vedtægterne
Der blev spurgt til evt. nye altaninddækninger. Formanden meddelte, at
bestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget, men at man afventer en
indstilling fra et beboermøde som beboerne opfordres til at holde
Drabantgardens Støtteforening takkede for Borgerstiftelsens bidrag
En beboer spurgte til planerne for garagerne/gårdarealet. Igen henviste
formanden til, at indstillingen bør komme via et beboermøde
Et medlem spurgte til hvorvidt bestyrelsen havde overvejet en
anden/supplerende bankforbindelse end Nordea for at sprede risikoen hvortil
der blev svaret, at det have man ikke

Herefter takkede formanden dirigenten for hans indsats og derefter forsamlingen for det pæne
fremmøde samt god ro og orden.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 18:40.
Således opfattet.
Som referent:

Christian M. Andersen
Bestyrelsesmedlem
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