Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebil 16.3.2015.

Tilstede: Hjalmar, Thomas, Gerald, Tine, Anne-Katrine, Knud, Henning, Kirsten, Ole, Birgit, Lise,
Martin, Frederik, Tine, Jan og Karsten.

Vi starter med en præsentationsrunde.

1. Valg af dirigent og referat: Anne-Katrine vælges til dirigent og Kirsten til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning: Vi er pt 92 aktive (og 8 passive) medlemmer. Det er en nedgang i
antal aktive medlemmer på ca. 10. Vi har 21 biler og 10 standpladser. Etablering af el-bil på
Buddinge station venter på etablering af el-stander. Booking procenten har været jævn over
hele året, dog højest i juli måned.
3. Fremlæggelse af årsregnskab: Færre medlemmer har kørt mere, så budgettet holder. Vi har
et overskud på ca. 22.000 kr. Forsikringsordningen giver underskud (ca. 43.000 kr.) pga.
flere skader. I regnskabet er der afskrevet 20.000 kr., som er genvundet i 2015. Regnskabet
blev godkendt.
4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel: Vi skal have
færre biler pga. af nedgang i medlemstallet. Lyngby 1 stor bil (Renault Grand Scenic).
Merivaen (som er dyr og ikke kører så meget) skiftes ud med en Clio. Stengårds Allé 1 Clio.
Virum 1 Clio. Standpladsen i Bøgeparken genetableres ikke for nuværende. Standpladsen
Frem nedlægges, når bilen skal tilbageleveres, for bilen har ikke kørt godt nok efter
budgettet. Der var velvilje for medlemsforslag 1 om oprettelse af standplads i Holte, men da
der kun er 4 medlemmer i nærområdet, blev beslutningen udsat.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle vederlagsændringer (prislisten):
Budget blev godkendt. Medlemsforslag 2 (nedsættelse af km-prisen grundet faldende
brændstofpriser) blev ikke vedtaget, da det max. vil betyde ca. 3 øre pr. km.
6. Forslag: Forslag 1 og 2 blev behandlet under pkt. 4 og 5. Ændring af medlemsvilkår blev
godkendt med følgende tilføjelse som pkt. 1.5: Eksklusion af et medlem har omgående
virkning således, at foreningens nøgler straks skal afleveres og eventuelle reservationer
afbrydes. Bestyrelsen er i gang med at skrive en medlemsguide. Alle er velkomne til at
komme med idéer.

7. Valg af bestyrelse: Genvalg af Gerald, Henning og Kirsten. Valg af Jan som suppleant.
8. Valg af revisor: Genvalg af ekstern revisor Ole Poulsen Revision, Lyngby.
9. Evt.: Nye faddere: Knud i Sorgenfri og Martin i Virum. Skiboksen og tagbøjler, som står i
Frem, bliver fremover opbevaret i arkivrum til kørebogsblade, når det bliver lejet. Jan
orienterer om arbejdet med fremtidig sms-ordning. Snak om kørebogsblade, kan det evt.
gøres på en anden måde? Nogle har ikke printmuligheder. Medlemmerne opfordres til at
printe blanke kørebogsblade til bilerne.

Oversigt over biler og standpladser
Når de fire nye biler er ankommet, vil foreningen råde over 25 biler indtil august/september, hvor
der afleveres 6 biler. Biler er fordelt på 9 standpladser:
Standplads
Lyngby St
Stengårds Alle
Sorgenfri St
Virum St
Buddinge St
Skelhøjvej
Jægersborg
Hørsholm
Frem

Eksisterende biler,
der forbliver i flåden
2 Renault Clio
Ford Focus
Ford Connect
Renault Clio
Renault Clio
Ford Transit
3 Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio

Nye biler, der forventes
leveret i april

Renault Clio

Eksisterende biler, der
afleveres efter sommer
2 Opel Corsa
Opel Meriva
Opel Zafira
Opel Corsa

Renault Clio

Opel Corsa

Renault Clio
Renault Grand Scenic

Opel Corsa

Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:

Karsten Clement

Kasserer:

Hjalmar Christiansen

Sekretær:

Kirsten Høyer Jensen

Bestyrelsesmedlem:

Henning Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem:

Gerald Heinicke

Suppleant:

Jan Rajchman

