
Hillerød Borgerstiftelse
Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Borgerstiftelse 7/10-2020, afholdt hos 
Ilskøb, Industrivænget 9, 3400 Hillerød 

Generalforsamlingen blev åbnet kl. 8:00. 

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 var annonceret i Hillerød-Posten den 
16/9-20 og således med de krævede 14 dages varsel. 

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april 
måned, men som følge af Coronasituationen har det ikke været muligt at 
gennemføre den indenfor fristen. 

2. Formandens beretning 2019 

Helge Fyrsterling gennemgik året og kunne bla. fortælle, at der i 2019 ikke 
var kommet ledige lejemål.  

Formanden fortalte videre, at problematikken i forbindelse med foreningens 
anvisningsret til Helsingørsgade-boligerne endnu ikke er afsluttet. 

I 2019 besluttede bestyrelsen at iværksætte det gårdrenoveringsprojekt på 
Hostrupsvej 9, der er gennemført i 2020.  

Der er i 2019 givet støtte til Jul i Hillerød, Drabantgardens venner og 
Lokalhistorisk Forening fra Hillerød Borgerstiftelse.  

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

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 

3. Regnskab 2019 
Jørn Larsen gennemgik som kasserer regnskabet, som derefter blev godkendt. 

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

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Jørn Larsen og Annette Nielsen.  

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 2023) 
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Annette Nielsen (på valg i 2023) 
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 
Der var intet under dette punkt 

Herefter takkede formanden for det pæne fremmøde samt god ro og orden og 
generalforsamlingen blev afsluttet kl. 8:10. 

Således opfattet. 

Som referent:  
 

Christian M. Andersen, bestyrelsesmedlem
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