Referat af Lyngby Delebils generalforsamling den 17. marts 2011 i Lyngby.
Til stede var
Hjalmar Christiansen
Caroline Gamain‐Nørgaard & Thomas Lindegaard Pedersen
Lis Engdal
Kim Finn Andersen
Karsten H Clement
Gerald Heinicke
Flemming Holst
Anne‐Katrine Bülow Lefmann
Kirsten Høyer Jensen
Dorothy Frances
Camilla Remvig
Asbjørn Erland Jensen
Niels Kristensen
Anne Fribert Petersen
Vibeke Møller
Anne Sofie Aabenhus
Jens Nørhave Kastvig
Ole Thaim Vecht
Helene Naur Brochmann
Birgit Konring
Niels Axel Andersen
Knud Haugmark
samt Charlotte Lundberg

1.
Efter valg af dirigent og referent konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
men at dagsorden var udsendt for sent. Kassereren replicerede at dagsordenen fremgår af hjemmesiden og
at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Herefter gik man videre til punkt 2.

2.
Kassereren fremlagde sin årsberetning på bestyrelsens vegne og gjorde rede for hvilke biler, som
udflages og hvor mange der eventuelt kan anskaffes. Beretningen blev godkendt af forsamlingen ved
akklamation. Medlemstallet er vokset til 73.
3.
Det fremgik af regnskabet, at foreningen har oparbejdet et overskud på ca. 44.000 kroner i 2010
hvoraf 21.600 kroner er opsparing, der udgøres af indmeldelsesgebyrer. Det blev foreslået, at regnskabet
udsendes inden generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt enstemmigt men afventer endelig
revisorpåtegning.
4.

Budgettet blev vedtaget med akklamation.

5.

Det blev vedtaget at anskaffe fire nye biler, udflage en og flytte nogle af de øvrige.

1.

1 Opel Corsa får ny standplads ved Jægersborg Station

2.
1 Opel Corsa får muligvis standplads på Skelhøjvej. Der er fire medlemmer her, og der arbejdes på
sagen. Ellers opsøges andetsteds i Stengårdskvarteret.
3.

1 Opel Corsa får plads på Lyngby Station.

4.

Sten Clio placeres ved Buddinge Station på en af to ny standpladser. Denne bil får ny fadder.

5.

1 Ford Fokus får standplads på Lyngby Station.

6.

1 Fiat Punto forlader os. Den stod på Lyngby Station.

7.

Megane flytter til Virum, hvor der formodes at være større behov for denne biltype.

8.
Der var en livlig diskussion, hvor nogle medlemmer ud fra sikkerhedshensyn ønskede vinterdæk på
flere af bilerne om vinteren, mens et enkelt medlem ytrede modstand herimod. Bestyrelsen påpegede, at
vinterdæk er lovkrav i vores nabolande og at prisforskellen er marginal. Det blev besluttet at alle fire
nyanskaffede biler skal have vinterdæk
6.

Her var intet at bemærke

7.
1.
Vedtægternes fortolkning blev diskuteret, idet formanden, Charlotte, der ikke er på valg før i 2012,
har meldt sig ud af foreningen og er blevet bilejer. Der var flertal for at fortolke vedtægterne sådan, at
formanden kan fortsætte i sin valgperiode, hvilket bestyrelsen heller ikke ytrede modstand imod. Det blev
vedtaget, at udvide bestyrelsen med et medlem. Kirsten Høyer blev valgt med akklamation
2.

Henning Mikkelsen og Gerald Heinicke fortsætter i bestyrelsen i en ny toårig mandatperiode

3.
Der var forslag om, at vedtægterne ændres så formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Dette kan eventuelt indgå i revisionen af vedtægterne.
4.
Revisor Pihl i Kolding blev valgt som revisor til 2012. Den tidligere interne revisor, Karsten Klement
fortsætter som intern revisor, men må se sin opgave stort set overtaget af Christian Pihl.
8.
Under eventuelt blev faddere for de nye biler fordelt uden problemer. Der lød en opfordring til at
efterlade bilerne sådan, som man selv ønsker at finde dem, altså rimelig rengjorte.
9.
Kort efter 22 sluttede generalforsamlingen i almindelig opbrudsstemning, men der havde været god
ro og orden og en livlig til tider lattervækkende og kammeratlig debattone under hele mødet

