Referat fra generalforsamling i Lyngby Delebil 6.9.2021.
Tilstede: Fra bestyrelsen: Henning Mikkelsen, Karsten Clement, Martin Lee, Kirsten, Asbjørn
Christensen og Jan Rajcman.
Tine Henriksen, Anne Katrine Lefmann, Bodil Holten, Michael Nørgaard, Birgit Konring, Lars
Zwisler, Anna-Lis Nielsen, Henrik Bo Larsen, Mathias Dahl Sørensen, John Baldus, Beate
Warberg og Julie Goldschmidt

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent: Anne Katrine som dirigent og Kirsten som referent.
2. Bestyrelsens beretning: gennemgang af de sidste år. Sidste år havde vi ikke i GF pga.
Corona. Gennemgang af vores bilbeholdning og nedlæggelse af standpladsen i Hørsholm.
Vores midlertidige flytning af bilerne fra Lehwaldsvej til Vinkelvej/Gl. Bagsværdvej,
Enighedsvej og Frem. Der arbejdes stadig på at få genetableret pladserne i Virum. Det ser ud
til at lysne! Der er etableret 3 faste delebilspladser på Lehwaldsvej Nu 64 aktive medlemmer,
13 biler og 7 standpladser.
Bookingprocent 19-21. Høj procent i 2020 (Corona) især sommer tiden. De fleste biler kører
godt omkring 30 % og derover.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Gennemgang af regnskabet fra 2019.
Den daglige drift viser at vores største indtægter er på km og timeprisen og ikke på
kontingent. Den største udgift er selvfølgelig leasingen af biler. I 2019 havde vi et underskud
på ca. 12.000 kr. Godkendt.
Gennemgang af regnskabet fra 2020: Corona året gav stort brug af bilerne. Årets overskud
blev på 67473kr. Det samlede overskud blev 8422 kr. Godkendt. Resultat af ordinær
4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet
materiel. Vi har 13 biler; 2 i Virum og 2 i Sorgenfri, 1 på Frem, 2 på Lehwaldsvej, 2 på
Skelhøjvej, 2 på Enighedsvej og 1 Buddinge st. og 1 på Jægersborg. 3 biler er yderligere
forlænget, hvilket betyder at vi udover de sædvanlige 4 også skal udskifte de 3 forlængede
biler. Emner til diskussion til næste år: mere sikkerhedsudstyr, mindre navigation, flere
familiebiler, opfordrer medlemmer til at komme med input til ønsker.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle
vederlagsændringer (prislisten): gennemgået og godkendt.
6. Forslag: et forslag fra bestyrelsen ang. Vanvidskørsel pga. af lovændring. Forslaget
skærper og tydeliggør kravene og betingelserne til medlemmernes egen betaling og ansvar og
misvedligeholdelse af foreningens regler ved vanvidskørsel. Ønske om at vi får forslaget

tjekket hos en advokat. Forslaget godkendes under forudsætning af at det bliver tjekket og
godkendt af en advokat og derefter vedtages på ekstraordinær GF.
Ændringer i medlemsvilkårene vedtaget.
7. Valg af bestyrelse: Martin Lee og Jan Rajcman genvalgt, Asbjørn Christensen træder ind i
bestyrelsen. Bodil Holten er ny suppleant.
Bestyrelsen er Martin Lee, Jan Rajcman, Asbjørn Christensen, Kirsten Høyer, Henning
Mikkelsen og Bodil Holten, suppleant.
8. Valg af revisor: genvalg.
9. Eventuelt ingen benzinbon’er længere, kun ved egne udlæg, som sendes til kassereren.
Medlem tilbyder mulighed for standplads i Bondebyen, hvis det bliver aktuelt.
Opfordring til ikke at parkere under træer på Sorgenfri, pga. overskidte biler.
Den lille folder om Lyngby Delebil lægges på hjemmesiden så medlemmerne kan printe den ud
og selv dele den ud.
Spørgsmål til registreringstesten til brug på udenlandsrejser vedr. miljømærker.
Tak til Karsten for hans gode arbejde for foreningen og det gode og værdifulde samarbejde i
bestyrelsen. Og tak fordi du vil tage den nye kasserer i oplæring!
Også tak til Anne Katrine for endnu en gang at på tage sig dirigentposten.

