Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebil 14.3.2022.
Tilstede: Anne-Katrine Lefmann, ordstyrer; Tine Henriksen; Asbjørn Christensen, best.medlem;
Julie K. Goldschmidt; Jan von Schwanenflügel; Finn Gamél Christensen; Henrik Dueholm; Jan
Rajchman, best.medlem; Martin Lee, formand; Stefan Gunnersen; Henning Mikkelsen,
best.medlem; Kirsten Høyer, best.medlem; Bodil Holten, suppleant og John Baldus.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent: Anne Katrine Lefmann er ordstyrer, og Kirsten Høyer er referent.
2. Bestyrelsens beretning: Ved årets start 64 medlemmer. Vi har fået 3 faste pladser ved Lyngby
station. Vi valgte at forlænge eksisterende biler over sommeren og havde 2 ekstra sommerbiler. Vi
har fået vores standplads tilbage i Virum med faste pladser. Bookingprocenterne ligger nogenlunde
som de foregående år. Bookingen ligger fint for alle biler; dog er Transit forventelig lavere. Vi har
haft kontakt med Lyngby-Tårbæk Kommune (LTK) ang. dens klimastrategi, som bl.a. handler om
evaluering af vores faste standpladser ved Lyngby station og fremtidige ladestandere i kommunen.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Regnskabet blev gennemgået - se udsendte
årsregnskab for detaljer. Den ordinære drift viseret underskud på 31.000 kr. Den ekstraordinære
drift har et overskud på 7.000 kr. Dvs. et underskud på ca. 24.000 kr. Godkendt.
4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel: Vi er pt. 61
medlemmer og skal derfor have ca. 12-13 biler. Vi skal have udfaset og/eller forlænget 9 biler.
Opmærksomhed på, at ny bilafgift for nye benzin og dieselbiler, som betyder stigning i km og
timepris. Generalforsamlingen beslutter, at vi forlænger de 9 biler og tager stilling til næste år, om
nogle af de ældste biler skal udskiftes.
Det er besluttet, at vi skal have 2 sommerbiler – 1 Megane og 1 Clio.
Bestyrelsen arbejder videre med muligheden for el-biler og el-standere. Bestyrelsen laver en
arbejdsgruppe med særlige interesse for etablering af el-biler. Bestyrelsen skriver ud til
medlemmerne om deltagelse i el-bils gruppe.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle vederlagsændringer (prislisten):
Godkendt.
6. Forslag:
Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af indmeldelsesgebyret fra 2000 kr. til 500 kr. blev
behandlet før punkt 5. Enstemmigt vedtaget. Under dette punkt var der en snak om, hvordan vi
kan skaffe flere medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen om Værn mod vanvidskørsel. Det blev førstebehandlet på sidste års
generalforsamling. Bestyrelsen har siden haft kontakt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse: Henning Mikkelsen og Kirsten Høyer genopstiller og blev valgt. Derved
består bestyrelsen af:






Martin Lee
Henning Mikkelsen
Asbjørn Christensen
Kirsten Høyer
Jan Rajchman

Suppleant: Bodil Fliis Holten
8. Valg af revisor: Genvalg af Ole Poulsen.
9. Eventuelt: Husk alle er forpligtiget til at vedligeholde bilerne.

