Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebil 17.3.2014.

Tilstede: Hjalmar Christiansen, Thomas Lindegaard, Kim Find Andersen, Karsten Clement, Camilla
Remvig, Gerald Heincke, Niels Kristensen, Tine Henriksen, Thorbjørn Olafsson, Anne-Katrine
Lefmann, Knud Haugmark, Henning Mikkelsen, Kirsten Høyer, Bodil Holten, Finn Gamel, Ole
Tham Vecht, Birgit Konring, Jan Rajchman, Lise Wesenberg, Dorte Parbst, Dennis Arreborg, Lars
Zwisler.

1. Dirigent: Anne Katrine
Referent: Kirsten.
2. Bestyrelsens beretning: Der er stor tilvækst på ca. 20 medlemmer. Nu er vi 102
medlemmer. Der er etableret ny standplads i Hørsholm og en satellitplads nær Lyngby
station. Flåden er i årets løb udvidet fra 15 til 19 biler. Årets booking % har været god og
over de budgetterede 30% i kørsel. Der har været en jævn fordeling over året. Alle biler
kører godt. Der er lavet en aftale med Europcar om brug af biler for unge under 23 år (se
særskilt notat herom). Nyt webhotel er kommet i drift. El-bil aftale er næsten i hus (jfr pkt
4).
Beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Ordinært – løbende drift: 63.000 kr. i
overskud pga. lavere dieselpris end budgetteret, flere medlemmer og mere kørsel.
Extraordinær drift (dvs.

Det blev vedtaget at undersøge, om eksisterende tagbøjler til Zafiraen kan bruges til Focus,
Connect og Clio. Hvis ikke, så indkøbes nye bøjler. De kan opbevares samme sted som de
nuværende. Kim og Gerald sørger for indkøb.
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at have el-biler i flåden. Tanken er forsøgsvis at
lease en el-bil i sommerperioden. Gladsaxe kommune vil formentlig afholde udgiften til en
ladestander (ved vores standplads i Buddinge). Sixt, der leaser el-biler, arbejder med 1måneds kontrakter. Hvis alle disse detaljer falder på plads, kan vi afprøve ideen uden de
store omkostninger, men der er pt intet beslutningsklart forslag. Bestyrelsen blev
bemyndiget til at indgå de nødvendige aftaler.
5. Budget godkendt. På prislisten optages et ekstra forsikringsbidrag på 50 kr. pr. ung pr.
måned (jfr. notatet om brug af biler for unge under 23 år). Prislisten er i øvrigt uændret.
6. Forslag: Forslagsstiller frafalder.
7. Valg af bestyrelse: Karsten og Hjalmar genopstillede og genvalgtes med applaus. Ditto for
suppleanterne Dennis og Jan.
8. Valg af revisor: Der var enighed om ikke at vælge intern revisor. Bestyrelsens forslag om at
antage revisionsfirmaet Ole Poulsen, Lyngby, som ekstern revisor, blev vedtaget.
9. Evt: Tak til bestyrelsen for godt arbejde. Der blev udtrykt ønske om opsang på
hjemmesiden om at påminde om vores eget ansvar for bilernes rengøringsstand. Hvis
benzinkortet mangler, så tjek hos forrige medlem, som har brugt bilen før henvendelse til
formanden. Ret altid direkte henvendelse til fadder i forbindelse med spørgsmål og fejl på
bilen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:

Karsten Clement

Kasserer:

Hjalmar Christiansen

Sekretær:

Kirsten Høyer

Menige medlemmer: Gerald Heinicke, Henning Mikkelsen
Suppleanter: Jan Raichmann, Dennis Arreborg Hansen

