
Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 29/4-2019 på ”Møllen” 

Generalforsamlingen blev åbnet kl. 18:04. 

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 2/4-19 og således med de 
krævede 14 dages varsel. 

2. Formandens beretning 2018 

I forbindelse med jubilæet i 2017 havde bestyrelsen besluttet at give byen en 
talerstol, men det tog lidt tid at få valgt skulpturens udformning, at vælge 
kunstnere og ikke mindst at opnå kommunens tilladelse til den endelige 
placering. 

Gaven endte med at blive en talerstol i form af en 3,5 ton stor sten, som er 
ca. 10 mio år gammel, og fundet ved Hillerød Genbrugsplads. Stenen blev 
bragt til et kunstnerværksted ved Skibby, hvor kunstnerne Søren Schaarup og 
Josef Salomon arbejdede på den. 

Den færdige talerstol blev overrakt ved et fint arrangement den 1/6-2018, 
indviet af Borgmesteren og med yderligere taler af såvel kunstner som 
Borgerstiftelsens formand. 

Når det gælder foreningens boliger, så kom der ikke nogen ledige lejemål i det 
forløbne år. 

Formanden fortalte videre, at bestyrelsen har besluttet at få undersøgt 
muligheden for 1) at udnytte tagetagen på Hostrupsvej, 2) at etablere 
udvendig elevator og 3) at udnytte udenomsarealerne til flere 
parkeringspladser. Arkitekt Peter Lindholm er derfor blevet bedt om at komme 
med udformningsforslag og prisoverslag til de tre punkter. 

Formanden redegjorde herefter for problematikken i forbindelse med 
foreningens anvisningsret til Helsingørsgade-boligerne og overgav i den 
forbindelse ordet til Lars Kruse. 

Lars fortalte, at foreningen indtil 1983 var ejer af ejendommen 
“Borgerstiftelsen” i Helsingørsgade. På det tidspunkt solgte foreningen  
ejendommen til Fællesorganisationen mod at foreningen fik anvisningsret til 
10 lejemål. Denne aftale kunne dog ikke tinglyses og den blev derfor i stedet 
baseret på en gentleman-agreement, der har været gældende siden da. 

Hillerød Kommune og Boligselskabet Nordsjælland er imidlertid nu af den 
opfattelse at anvisningsretten er ulovlig og dermed risikeres det at 
foreningens anvisningsret bortfalder. Bestyrelsen har derfor hyret adv. 
Scheibel til at undersøge sagen, herunder om det kan svare sig at føre en 
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retssag med henblik på at opretholde anvisningsretten. Advokatens endelige 
anbefaling afventes pt. 

Såfremt det måtte vise sig at være udsigtsløst at føre sagen, vil bestyrelsen 
formentlig acceptere et tilbud om at Borgerstiftelsens medlemmer, som en 
slags kompensation for den mistede anvisningsret, vil kunne træde ind på 
Boligselskabet Nordsjællands venteliste med den anciennitet, som allerede er 
opnået som medlem af Hillerød Borgerstiftelse. 

Lars gav herefter ordet tilbage til formanden. 

Både Jul for alle i Hillerød (DGI), Lokalhistorisk Forening og Drabantgardens 
venner har i 2018 hver modtaget en donation fra Hillerød Borgerstiftelse. 

Til sidst takkede formanden både viceværten og bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 

Der blev spurgt til om Boligselskabet Nordsjællands medlemmer også får 
adgang til lejlighederne på Hostrupsvej hvis tilbuddet fra Boligselskabet 
accepteres. Til dette svarede Lars Kruse, at det ikke er tilfældet. 

3. Regnskab 2018 
Jørn Larsen gennemgik som kasserer regnskabet for 2018, som derefter blev 
godkendt med passende og velfortjente klapsalver. 

Der blev spurgt til om der ikke burde blive købt endnu en ejendom når nu 
foreningen har så stor en formue. 

Formanden svarede, at bestyrelsen i det forløbne år har haft andre 
ejendomme i kikkerten, men de har vist sig enten at være for dyre, med 
erhvervslejemål i eller generelt uegnede i forhold til foreningens virke. 

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. Ingen andre kandidater 
meldte sig og forslaget blev derfor vedtaget af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Helge Fyrsterling (på valg i 2022) 
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. 
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8. Eventuelt 

Det blev foreslået at kigge nærmere på en en ejendom på Langesvej. 
Formanden fortalte at der allerede havde været kontakt til ejerne, men at den 
ikke er til salg. 

Fra forsamlingen blev der fremsat ros til bestyrelsen, viceværten og beboerne 
på Hostrupsvej for bygningens fine tilstand og fremtræden. 

Herefter takkede formanden dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen og de 
fremmødte for god ro og orden. 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:48. 

Således opfattet. 

Som referent:  
 

Christian M. Andersen, bestyrelsesmedlem
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