
 

Generalforsamling i BERSA, 20. marts 2018. 

 

1. Valg af dirigent: 

Da kandidat til dirigentposten var sygemeldt blev formand Jan Christiansen valgt til dirigent. 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og at den var beslutningsdygtig.  
 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde  

Formand Jan Christiansen fremlagde årsberetningen.  
Årsberetningen i sin helhed kan ses på foreningens hjemmeside: http://bersa.dk 
 
3. Bestyrelsens beretning om fremtidig arbejde 

Der forventes afholdt: 

 Ca. 6 bestyrelsesmøder 

 Ca. 4 møder med driften  

 Ca. 1-2 møder med DEAS hovedkontor.  
 

De sager der kommer til at præge det kommende år forventes at blive: 

 Afgørelse af verserende huslejesag 

 Afslutning af klagesag vedr. DalleValle 

 Opfølgning i forbindelse med at kabel-tv leveringen ophører 
 
Der stiles efter afholdelse af en Sommerfest for beboerne. 
Beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte.  
 
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Karsten K. Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.  
Regnskabet i sin helhed kan ses på foreningens hjemmeside: http://bersa.dk 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af buget for det kommende år. 

Kasserer Karsten K. Pedersen fremlagde budget for kommende periode. 
Kontingentet fortsætter med 20 kroner om. 
Budgettet i sin helhed kan ses på foreningens hjemmeside: http://bersa.dk 
Budgettet blev godkendt af forsamlingen. 
 

6. Behandlingen af forslag 

Følgende forslag blev behandlet: 

http://bersa.dk/
http://bersa.dk/
http://bersa.dk/


a. Medlemskab af Hillerød Byforum.  

Henrik Følbæk Nielsen fra Hillerød Byforum havde et indlæg umiddelbart før generalforsamlingen 

om Hillerød Byforums virke samt visioner for den kommende tid.  

Efter forskellige tilkendegivelser fra de fremmødte på generalforsamlingen blev det vedtaget at 

BERSA skulle være medlem det kommende år, da det vurderedes at der majoriteten af de 

fremmødte var positive for et medlemskab. Medlemskabet koster 2.500 kr. årligt.  

 

b. Udseende af plantebede på Peder Nilen Gade.  

Der blev besluttet at nedsætte et udvalg der kan gennemgå tilstand af plantebede samt komme 

med en indstilling til ændringer over for driften. Udvalget består af: 

Vibeke Christiansen  

Annette Grønnemose  

Kirsten Antonsen  

Ulla Holm  

 

c. Ad-hoc udvalg for levering af tv-signal.  

Hvis nogle beboere ønsker at koordinere og udveksle viden om fremtidig tv-signallevering kan de 

gøre dette i et nyoprettet forum. Tina Ellemann Scheibelein, PNG 206 tilbyder at samle trådene for 

dette udvalg. Hun kan kontaktes på tesh.62@hotmail.com.  

Det blev oplyst, at man også kan kontakte Jacob Andersen hos YouSee (tlf. +45 70 70 40 40) #2 for 

at høre nærmere om muligheder for signallevering til de enkelt boliger.  

 

d. Udvalg vedrørende sommerfest. Bent Illum tilbød at sætte sig i spidsen for et udvalg der kan 

arrangere den kommende sommerfest. Dog mangler der to medlemmer (gerne kvinder siger Bent) 

som kan bistå med planlægning. Bent kan kontaktes på bi@shipdecor.dk.  

7. Valg af formand for 1 år. 

Jan Christiansen blev genvalgt. 

8. Valg af kasserer for hvert lige år.  

Karsten K. Pedersen blev genvalgt. 

9. Valg af sekretær for hvert ulige år. 

Ingen valg. Ejgil Ø. Nielsen fortsætter.  

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Tina Ellemann Scheibelein PNG 206 blev valgt som 1. suppleant.  

Hun træder direkte ind i den ubesatte plads.  

(Suppleanter behøver ikke møde op til bestyrelsesmøderne.) 

Posten som 2. suppleant kunne ikke besættes på grund af manglende kandidater.  
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Hvis der sker ændringer i bestyrelsen, der gør det nødvendigt at få valgt nye medlemmer, vil der blive 

indkaldt til ekstraordinært møde herom. 

11. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år 

Annette blev genvalgt.  

Revisorsuppleantposten kunne ikke besættes på grund af manglende kandidater.  

12. Eventuelt 

Der blev givet udtryk for at tilstande af hoveddøre ved opgange ikke var tilfredsstillende.  

Der blev udtrykt ønske om at man i bestyrelsen arbejdede for at få DEAS til at vurdere støjdæmpende 

foranstaltninger til vinduer, der vender ud mod Hostrupsvej grundet den stadigt tiltagende trafik på vejen.  

 

Tak for interessen og fremmødet ved Generalforsamlingen. 

Referent: Ejgil Ø. Nielsen 


