Medlemsmøde Lyngby Delebil 29.08.13.
Tilstede: Gerald, Henning, Jan, Kirsten, Hjalmar, Karsten, Thomas, Ole, Birgit, Jakob, Kenneth, Peter,
Kim. Tina, Desiree og Jens alle på venteliste til Hørsholm.
1. Kirsten er referent og Karsten ordstyrer.
2. Gennemgang siden GF.
7 biler i udfasning bla. sommerbilerne.
Henvendelse om hundebiler.
Økonomien er som budgetteret.
Medlemsantallet steget fra 82 til 91. 5 på venteliste (deraf 4 i Hørsholm).
BøgeCorsa er uden standplads pt. og står i Lyngby.
16 biler fortsætter. Medlemstallet kræver ca 19 biler.
3. Standpladser: To nye pladser er besluttet:
a. Hørsholm, som igangsættes, når de 4 husstande har indbetalt indmeldelsesgebyr.
Nøglestanderen etableres på Kammerrådensvej, evt. midlertidig P på gæste-parkeringen
hos boligforeningen Ørbækgårds Allé (gangafstand) pga bygningsarbejde.
b. Frem 31, hvor medlemsgrundlaget i orden, og den kan fungere som aflastningsplads for
især Lyngby st. Her sætter vi indtil videre BøgeCorsa.
De nye biler blev besluttet: Anskaffelse af 3 stk. Renault Clio stw til Hørsholm, på Stengårds
Alle med MS dæk og Lyngby; den sidste med vinterdæk. MS dæk er godkendt til vinterkørsel
også i Sverige og Tyskland. Dermed har 9 ud af 19 biler MS dæk. 7 har vinterdæk. Vi skal
gøre os erfaringer i denne vinter om brugbarheden af MS dæk. Endelig regner vi med
genoprettelse af standpladsen i Lundtofte med en ny bil, når pladsen bliver tilgængelig.
4. Eventuelt:
a. El-bil: Nissan Leaf vil koste 3 kr pr km og mellem 4-8 kr pr time. Rækkevidden ca 130 km,
kortere om vinteren. Ladetiden ca 3 timer. Vi har svært ved at få tilbud fra firmaet f.eks.
a. forsikring, forbrug af strøm mv. Desuden skal vi have en standplads, hvor der kan etableres
a. en ladestation. Gladsaxe Kommune er muligvis interesseret. De interesserede må undersøge
a. videre. Emnet tages op på næste GF.
b. Hundebil: Det kræver enighed hos ca. 5 medlemmer omkring en bil, som bør være en af de
ældre i flåden.

