Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 24/4-2018 på ”Møllen”
Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:05.
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 3/4-18 og således med de
krævede 14 dages varsel.

2.

Formandens beretning 2017
Formanden konstaterede at foreningen nu har taget fat på det 151. år af
foreningens virke og at deltagerantallet til generalforsamlingerne blot er
vokset og vokset gennem årene, hvilket er glædeligt at konstatere.
Når det gælder boligerne, blev der i 2017 kun en enkelt lejlighed ledig (i
Helsingørsgade) og den blev hurtigt udlejet.
Formanden fortalte endvidere, at der i Hostrupsvej-ejendommen har været en
vandskade, som forsikringsselskabet tager sig af at få udbedret.
I forbindelse med 150-års-jubilæet fortalte formanden, at der på en
solskinsdag i august måned 2017 blev afholdt et arrangement i ejendommen
på Helsingørsgade med god mad og drikke. Der var fine taler af bl.a.
Borgmesteren, Kesser, formanden selv samt beboere som kunne huske
anekdoter om foreningen og om ejendommen.
Bestyrelsen havde besluttet, at Hillerød Borgerstiftelse - i forbindelse med
jubilæet - ville skænke en gave til Hillerød og at det skulle være en blivende/
holdbar genstand. Valget faldt på en talerstol af sten som overgives til byen
ved et arrangement på Posen den 1/6-18 (i forbindelse med åbningen af
Hillerød Byfest).
Stenen, som er ca. 10 mio år gammel og vejer 3,5 ton, blev fundet ved
Hillerød Genbrugsplads og blev derefter bragt til et kunstnerværksted ved
Skibby, hvor kunstnerne Søren Schaarup og Josef Salomon har arbejdet på
den.
Tanken med gaven er at bringe et Speakers Corner til Hillerød og dermed
understøtte Posens rolle som samlingssted for alle uanset personlig
overbevisning eller partifarve.
Formanden oplyste derefter til forsamlingens store interesse, at han vil være
at høre i “De ringer - Vi spiller” på P5 den 25/4-18.
Både Hillerød Propforening, Jul for alle i Hillerød (DGI) og Lokalhistorisk
Forening har i 2017 hver modtaget en donation fra Hillerød Borgerstiftelse.
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l Side 2!
Til sidst takkede formanden både viceværten og bestyrelsen for et godt
samarbejde.
Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.
3.

Regnskab 2017
Jørn Larsen gennemgik som kasserer regnskabet for 2017, 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 Lars Kruse og Christian M. Andersen
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 2021)
Christian M. Andersen (på valg i 2021)

6.

Valg af revisor
Døssing & Partnere blev genvalgt.

7.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag under dette punkt.

8.

Eventuelt
Formanden fortalte, at gaven/talerstolen koster foreningen ca. kr. 150.000.
Der blev spurgt til et problem med vaskemaskinen i kælderen, som åbenbart
river tøjet i stykker. Formanden svarede at den i så fald selvfølgelig skal
udskiftes og at tilbuddet til lejerne om at få installeret en vaskemaskine i egne
lejligheder fortsat består.

Herefter takkede formanden dirigenten samt for det pæne fremmøde med god ro og
orden.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:39.
Således opfattet.
Som referent:

Christian M. Andersen, bestyrelsesmedlem
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