Referat fra Generalforsamling i Lyngby Delebil 16.3.2017.

Tilstede: Hjalmar Christiansen, Gerald Heinicke, kasserer, Tina Maria Henriksen, Vibeke Møller,
Henning Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, Kirsten Høyer, sekretær, Bodil Fliis Holten, Helene
Brochmann, Birgit Konring, Jan Rajchman, Lars Baunegaard With, Casper Schousboe Andreasen,
Martin Lee, Mathias Vinther, Anders Fjendbo Jensen og Karsten Clement, formand.

1. Valg af dirigent og referent og præsentationsrunde. Karsten blev valgt til dirigent og
Kirsten valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning: GF lovligt indkaldt. Dags dato er vi 82 aktive medlemmer, har 19
biler fordelt på 9 standpladser. I løbet af 2016 har vi fået 8 nye biler og afprøvet el-bil.
Booking procenten skal gennemsnitlig være 30. I 2016 har vi haft en relativ jævn fordeling
over året, dog var juni unormal lav og marts og december unormalt høj. Vores bookinggennemsnit har været 34 procent for året.
Lyngby og Skelhøjvej har høje gennemsnit. Sorgenfri kører knap 30, Lundtofte og Virum
har kørt til gennemsnittet. Buddinge, Jægersborg og Hørsholm ligger lidt under de 30.
3. Årsregnskab: For første gang har vi et negativt samlet resultat. Vi mener, det skyldes, at vi
har haft for mange biler i forhold til medlemstallet. Vi har haft 2 biler mere end
medlemstallet kan bære, hvis vi regner med 5 medlemmer pr bil. Desuden har vi haft et let
faldende medlemstal uden at justere antallet af biler eller leasingkontrakterne. Endelig har
el-bilsforsøget givet et mindre underskud, som påregnes dækket gennem honorar for en
evalueringsrapport, der mangler at blive gjort færdig. Vi har dog haft positivt resultat på
ekstraordinære udgifter, sådan at underskuddet bliver ca. 10.000 kr. Det er ikke kritisk, da vi
har en god egenkapital, men vi skal være mere forsigtige end tidligere år.
Forsikringsordningen er et separat regnskab. Stadig stort beløb til selvrisiko og ”Bilkaskader”. Vi vurderer, at stigningen på forsikringsdelen der blev indført 1/7 2016 vil have
fuld positiv virkning i 2017, så at forsikringsregnskabet for 2017 kommer i balance.
Årsregnskabet blev godkendt.
4. Forslag til køb, leje, og/leasing samt salg af køretøjer og andet materiel: Vi har 2-3 biler
mere, end medlemstallet kan bære i forhold beregningstallet. Vi har 6 biler som skal
afleveres. Det er 1 Lundtofte, 1 Skelhøj, 2 Virum, 2 Lyngby, som skal afleveres.

El bils forsøget på Buddinge er indstillet, da bilen blev brugt for lidt. Der bliver lavet en
evalueringsrapport til Copenhagen Electric.
Standpladsen på Stengårds Alle er nedlagt primo januar 2017, pga. formandens flytning. De
to biler er flyttet til Skelhøjvej og til en nyoprettet standplads på Enighedsvej. Det blev
besluttet at opretholde standpladsen på Enighedsvej.
Beslutning om 4 nye biler – 1 Clio til Lundtofte, 1 Clio til Virum, 1 Clio til Skelhøjvej og 1
Astra med anhængertræk til Lyngby. Der er ønske om, at vi hurtigt får den nye bil til
Lundtofte samt Astra, mens bilen til Skelhøjvej kan vente. Alle nye biler får vinterdæk i
sæsonen.
Oversigt over biler og standpladser
Når de nye biler er ankommet, vil foreningen råde over biler som følger. Bilerne er fordelt
på 9 standpladser:

Standplads

Biler ved
starten af året

Lyngby

3 Renault Clio
Renault Scenic
Ford Focus
Ford Connect

Nye biler, der
forventes leveret i
foråret
Opel Astra m/træk

Biler, der
afleveres efter
sommer

Biler ved
slutningen af
året

Renault Clio
Ford Focus

2 Renault Clio
Renault Scenic
Opel Astra
Ford Connect

Enighedsvej Renault Clio

Renault Clio

Sorgenfri

Renault Clio
Ford Transit

Renault Clio
Ford Transit

Virum

3 Renault Clio
Opel Astra

Buddinge

Renault Clio

Skelhøj

Renault Clio
Citroen Cactus

Jægersborg

Renault Clio

Renault Clio

Hørsholm

Renault Clio

Renault Clio

Lundtofte
Renault Clio
Alle Clioer er stationcars.

5. Budget: Godkendt.

Renault Clio

2 Renault Clio

2 Renault Clio
Opel Astra
Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio
Citroen Cactus

Renault Clio

6. Forslag: Forslag om standplads i Holte blev ikke vedtaget, idet der (endnu) ikke er 5
medlemmer i Holte, som kan understøtte brugen af bilen. Men generalforsamlingen er ikke
imod at oprette nye standpladser i foreningens virksomme område.
7. Valg af bestyrelse: Gerald, Kirsten og Henning genopstiller. Tine Dahl Sarup genopstiller
til suppleant. Alle blev genvalgt. Martin Lee blev nyvalgt som suppleant i stedet for AnneKatrine Lefmann der ikke ønskede genvalg.
8. Valg af revisor. Genvalg af revisionsfirmaet Ole Poulsen, Lyngby.
9. Eventuelt: Der mangler 1 fadder i Sorgenfri. Karsten bliver fadder på Buddinge bilen.
a. Kan man pålægges et fadderskab? En fadderskabsmanuel? En faddervikar? En god
og principiel debat afdækkede, at bestyrelsen må samle op på beskrivelser af
fadderopgaver contra alm. medlemsopgaver og kigge på hver bils logbogs-indhold.
Man kan også se på, om fadderne måske skal have nogle hjælpere/føl samt
opfordring på hjemmesiden til at deltage i de fælles opgaver.
b. Tagboksen ligger nu i arkivet og fortsætter med at kunne bookes. Medlemmerne skal
dog fremover selv sørge for bøjler. Vi har en del ældre bøjler liggende (bl.a. til den
aktuelle Clio model), som kan stilles til rådighed.
c. Husk: Hvis man slår airbaggen på passagersiden fra, skal den slås til igen, for det
forventer den næste fører.
d. Dieselbiler: Hvad er fremtiden? Problematisk med gamle biler. Miljøforskellen på
benzin- og dieselmotorer er ikke stor, men flere steder i udlandet (fx Stuttgart)
eksperimenterer man med begrænsninger på ældre dieselbiler i bykerner. På meget
længere sigt er el- og hybridbiler fremtiden. Brændstoføkonomisk er diesel stadig en
fordel for os, i størrelsesorden 20 øre/km.

Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:
Karsten Clement, valgt for perioden 2016-2018
Kasserer:
Gerald Heinicke, valgt for perioden 2017-2019
Sekretær:
Kirsten Høyer Jensen, valgt for perioden 2017-2019
Bestyrelsesmedlem:
Henning Mikkelsen, valgt for perioden 2017-2019
Bestyrelsesmedlem:
Jan Rajchman, valgt for perioden 2016-2018
1. Suppleant:
Tine Dahl Sarup, valgt for et år
2. suppleant:
Martin Lee, valgt for et år

