Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 23/4-2013 på ”Møllen”
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:01.
Hele bestyrelsen var til stede.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Lars Kruse blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig, idet indkaldelsen var annonceret i Hillerød-Posten den 9/4-13 og
således med det krævede 14 dages-varsel.

2.

Formandens beretning 2012
Helge Fyrsterling startede med at konstatere, at det var 146. gang at der blev holdt
generalforsamling, idet foreningen stiftedes i 1867.
Derefter orienterede formanden om, at der i det forløbne år ikke har været udbudt
lejligheder til foreningens medlemmer.
I det forløbne år har der været afholdt vedligeholdelsesudgifter på ca. kr. 47.000,- på
Hostrupsvej 9.
Der er følgende planer for det kommende år:




Udvendig isolering af ejendommens østgavl. Hvis kommunen ikke giver
tilladelse hertil vil det blive undersøgt om det i stedet kan lade sig gøre at
isolere lejlighederne indvendig fra
Udskiftning af varmemålere via Ista
Der indhentes et tilbud på udskiftning af hoveddør, hvorefter bestyrelsen
træffer en beslutning

Foreningen har i det forløbne år givet et bidrag på kr. 15.000,- til Hillerøds nye
kunstgræsbane på Hillerød Stadion.
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 passende klapsalver.
3.

Regnskab 2012
Jørn Larsen gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt med akklamation.

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 og da der ikke var modkandidater
blev dette vedtaget af generalforsamlingen.

Hillerød Borgerstiftelse
v/Helge Fyrsterling (formand)
Tlf.: 20 41 56 34

 Side 2
Bestyrelsen består herefter af:
Helge Fyrsterling (på valg i 2016)
Jørn Larsen (på valg i 2014)
Annette Nielsen (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.
Spørgsmålet om reparation/udskiftning af dørtelefonen blev bragt op. Bestyrelsen
drøfter en løsning.

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:28.
Således opfattet.
Som referent:

Christian M. Andersen
Bestyrelsesmedlem
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