Referat fra Generalforsamlingen i Lyngby Delebil 15.3.12.
Navnerunde, 20 medlemmer er tilstede.
1. Valg af dirigent og referent:
Anne Katrine Lefmann til dirigent og Kirsten Høyer til referent.
2. Bestyrelsens beretning:
Spørgsmål til sort Peugeot, hvis leasing er ophørt.
Ang. Ny standplads på Jægersborg St. vil etableringen få høj prioritet i
bestyrelsen.
Spørgsmål om betydningen af den nye afgift på leasingbiler. Afgiften har størst
betydning for store biler, som vi har få af.
Beretningen vedtaget.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab:
Årsregnskabet godkendt.
4. Ændringer af vilkår og vederlag samt fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag om
 deling af kontingentet i et medlemskontingent og forsikringsbidrag stadig
300 kr,
 forhøjelse af medlemsdepositum til 3000 kr
 forhøjelsen af km prisen for Transit til 2 kr/km blev enstemmigt vedtaget.
Forelæggelse af budget:
Budget enstemmigt vedtaget.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Der anskaffes 5 Opel Corsa og 1 Opel Zafira (med det hele)
Corsaerne fordeles med 1 i Bøgeparken, 1 på Stengårds Alle, 1 på Virum St og 2
på Lyngby St
Den nye Zafira i Lyngby
StenPeu forlænges til 1/9, så der er 2 på Stengårds Alle over sommeren
Når den nye kommer i Bøgeparken, kommer Yarisen på pension i Sorgenfri
Bestyrelsen bemyndiges til evt at forlænge Yaris og gl. Zafira hen over sommeren
afhængig af medlemsudvikling og bookingsituation.
Forslagspakken vedtaget, samt at Vircorsa og Peu i Virum og den nye Zafira skal
have vinterdæk, samt bibeholde vinterdæk på de biler, som har haft i år og evt nye
leasinger i efteråret.

Der indkøbes cykelstativer, Birgit i Virum og Tine på Skelhøjvej sørger for
indkøb og opbevaring. Bestyrelsen vil på hjemmesiden efterlyse, om nogen har
mulighed for at opbevare tagboksen.
Isofix bliver monteret i Fokusen.
6. Indkomne forslag:
Flere forslag allerede behandlet under pkt 4 og 5.
Ingen basis for at sænke km og timeprisen, da vi ikke har forhøjet prisen i flere år
trods de store stigninger på benzin.
Gratis bil om natten afvist, da det kan medføre, at det ikke er muligt at kunne få
biler på sene tidspunkter.
Vedtægtsændringer udsættes til næste år.
7. Valg af bestyrelse:
Hjalmar genvalgt.
Karsten Clement nyt medlem
Jan Rajchman suppleant.
Bestyrelsen er nu Hjalmar, Gerald, Henning, Kirsten, Karsten og Jan, suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Ekstern revisor bliver fortsat Revisionsplus
Ny intern revisor bliver Anne Katrine Lefmann. Revisor suppleant Janne Hansen.
9. Evt.:
Bestyrelsen finder ud af en opbevaringsløsning for tagboksen.
Nye faddere i Lyngby: Jan og Kirsten.
Ny fadder i Bøgeparken: Ruth
Ny fadder i Virum for Corsaen: Jeanette.
Bestyrelsen arbejder videre med medlemskab i Danske Delebiler uden at skulle
deltage i krydsbytning.
Kirsten Høyer.

