Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebilklub d. 18. marts 2010,
Rustenborgvej 2 kl. 19 – 22.
Til stede var:
Hjalmar Christiansen
Birger Jacobsen
Caroline Gamain-Nørgaard & Thomas Lindegaard Pedersen
Kim Find Andersen
Karsten H Clement
Gerald Heinicke
Anne-Sofie Aabenhus
Flemming Holst
Anne-Katrine Bülow Lefmann
Torben Koue
Knud Haugmark
Casper Sembach
Henning Vincent Mikkelsen
Kirsten Høyer Jensen
Bodil Fliis Holten
Jens Nørhave Kastvig og Ida Marie Kastvig Nørhave
1 Valg af dirigent og referent
Dirigenten, Anne-Kathrine Lefmann, meldte sig frivilligt og efter nogle sekunders pinlig
tavshed meldte sig undertegnede som referent.
2 Bestyrelsens beretning.
Hjalmar aflagde en beundringsværdig informativ og kort beretning. Det vigtigste var, at alle
biler opfylder deres kørselsminimum for at være rentable for klubben, hvilket er ca. 30%
køretid. Bookningerne fordeler sig nogenlunde jævnt over året men peakede voldsomt
med 80% i juli 2009
Beretningen blev efter få opklarende spørgsmål enstemmigt vedtaget.
3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Regnskabet udviste en overskud på godt 85.000 kroner. Økonomien er fin. Omsætningen
var på over 500.000 kroner og foreningen har en formue på godt 160.000 kroner.
Indtægter fordeler sig med en tredjedel fra kontingent, en tredjedel fra kilometerbidrag og
en tredjedel fra timeafgift.
Den største post på udgiftssiden var leasingafgifter med 75% af udgifterne. Efter få
opklarende spørgsmål blev årsregnskabet godkendt enstemmigt.
4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af
vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af
kontingent.
Budgettet blev taget til efterretning med forbehold for ændringer, som måtte være
nødvendige som følge af beslutninger omkring udvidelse af flåden etc.
Der blev ikke foreslået ændring af hverken kontingent eller vederlag.
5 Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel samt
6 Forslag fra medlemmerne

De to punkter blev behandlet under et. Det blev besluttet at udvide flåden med fem
køretøjer med den begrundelse, at medlemstallet er vokset og at det kunne være
interessant at afprøve, og klubbens medlemmer ville have gavn af at have en varebil til
rådighed.
Følgende udvidelse blev vedtaget i rimelig enighed i forsamlingen
1. Ford Transit varebil 16 m3 varerum og 3 pladser foran med holdeplads ved
Sorgenfri station.
2. Lille stationcar Renault Clio ved Sorgenfri/Virum
3. Lille stationcar Renault Clio ved Sorgenfri/Virum
4. Lille stationcar Renault Clio i Stengårdskvarteret
5. 1 stor stationcar Renault Megane i Stengårdskvarteret.
Bestyrelsen beslutter de mest hensigtsmæssige standpladser ud fra, hvad der måtte være
muligt. Der kan blive tale om at bilerne kommer til at holde ved Stengården Station,
Buddinge Station eller på en eller flere af tre private adresser, som medlemmer har stillet til rådighed.
Bilerne uden træk vil komme om et par uger, biler med træk kommer lidt senere. Det blev
tiltrådt at forsamlingen, at der skal være træk på 3 af de 13 biler klubber råder over, når
nyanskaffelserne er kommet på plads.
Forslag om at sætte børnesæder i en af bilene fandt ikke tilslutning.
En diskussion om hvorvidt bilene skulle have vinterdæk endte med at 3 stemte for
vinterdæk på varebilen, mens 8 stemte imod. Det blev vedtaget, at sætte vinterdæk på 3
af bilerne, sådan at der holder en i hvert af de tre distrikter, Virum/Sorgenfri, Lyngby og
Stengård.
Bestyrelsen fik mandat til fremover at korttidslease biler i sommertiden, hvor mange bruger
bilerne i længere perioder. Dette mandat gælder fremover.
7 Valg af bestyrelse
Et bestyrelsesmedlem, Lene Siff Melander Holst, ønskede at udtræde før valgperiodens
udløb og Henning Mikkelsen tilbød at overtage pladsen indtil valgperioden udløber om et
år. Hjalmar Christiansen og Charlotte Lundberg modtog genvalg uden modkandidater.
Valg af revisor.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Knud Haugmark og Casper Sembach, som skal
pege på en ekstern revisor. Karsten Clement indvilligede i at fortsætte som intern revisor.
8 Eventuelt.
Der blev valgt faddere til de nye biler
Torben Koue meldte sig.
Pernille og Asbjørn havde givet tilsagn.
Knud Haugmark meldte sig ligeledes.
Henning Mikkelsen vil gennemskrive vedtægterne, så små unøjagtigheder bliver fjernet.
Der var en opfordring fra en anden fadder Kim Find Andersen om, at man skal huske at
tage alt med sig, når bilerne forlades.
Der blev udtrykt ros til Hjalmer og bestyrelsen, som fik stort bifald.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kort før klokken 22.
Knud Haugmark, referent.

