Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 24/4-2012 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.

2.

Formandens beretning 2011
Helge Fyrsterling startede med at konstatere, at det var 145. gang at der blev holdt
generalforsamling, idet foreningen stiftedes i 1867.
Derefter orienterede formanden om, at der i det forløbne år har været udbudt en enkelt
lejlighed i Helsingørsgade, som blev afsat til et af foreningens medlemmer.
I det forløbne år er der sket følgende på Hostrupsvej 9:
•
Indkøb og opsætning af ”vindfang” på altaner
•
Reparation/modernisering af antenneforhold
”Garageprojektet” er stadig sat på hold.
Bestyrelsen har endvidere i 2011 foretaget en mindre lejeregulering efter den gældende
strategi om at harmonisere huslejerne samt fået udbygget hjemmesiden
www.borgerstiftelsen.dk, så den nu har det minimumsindhold den skal have.
Bestyrelsen har i 2011 haft kig på endnu en ejendom, men forhandlingerne er indtil
videre strandet på grund af prisen. Målet er fortsat at få købt en centralt beliggende
ejendom i Hillerød med 4-6 lejligheder.
Efter hærværk på bænken på Søstien er den nu lavet med en bronzeplade, men
resultatet er fortsat ikke tilfredsstillende. Udbedring trækker dog lidt ud på grund af
kunstnerens private forhold.
Lokalhistorisk Forening har modtaget en donation på kr. 2.500,- ligesom
Drabantgardens Venner har modtaget kr. 5.000,- og Finn Bagers Venner kr. 2.000,-.
Til sidst takkede formanden viceværten og bestyrelsen for et godt samarbejde.
Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.

3.

Regnskab 2011
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt uden bemærkninger og
med passende klapsalver.

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 og da der ikke var modkandidater
blev dette vedtaget af generalforsamlingen.
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Bestyrelsen består herefter af:
Helge Fyrsterling (på valg i 2013)
Jørn Larsen (på valg i 2014)
Annette Larsen (på valg i 2014)
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
Drabantgarden takkede for Borgerstiftelsens bidrag i det forløbne år.
Der kom ligeledes en forespørgsel til de fugtproblemer, der angiveligt er konstateret i
lejligheden Hostrupsvej 9, 1. tv. Formanden meddelte, at bestyrelsen allerede har
rekvireret en bygningssagkyndig, der vil besigtige lejligheden og undersøge årsag og
komme med evt. afhjælpningsforanstaltninger.
Formanden opfordrede til at få meldt nye medlemmer ind i foreningen. Det burde være
attraktivt for unge at blive medlem af en forening som Hillerød Borgerstiftelse.
Indmeldelse kan ske via www.borgerstiftelsen.dk

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:38.
Således opfattet.
Som referent:

Christian M. Andersen
Bestyrelsesmedlem
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