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Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilforening 2019 

Dato og sted 

Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 20:00 i halmhuset (Munksøgård 21B) 

Deltagere 

Steen Solvang Jensen (formand), Lars Levin-Jensen (kasserer) Jan Peiter fra bestyrelsen samt Hanne 
Andersen (bilbestyrer) og Kim Rasmussen (medhjælpende bilbestyrer), Lone Samuelsson (intern revisor) og 
Merete Andersen.  

Dagsorden i følge vedtægterne 

1.       Valg af dirigent og referent. 
2.       Bestyrelsens beretning. 
3.       Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 
4.       Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag 

for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, 
månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen. 

5.       Forslag fra medlemmer. 
6.       Valg af bestyrelse. 
7.       Valg af intern, og eventuel ekstern revisor. 
8.       Eventuelt. 
  
Ad 1.       Valg af dirigent og referent 
 
Jan blev valgt til dirigent og Steen til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt ifølge vedtægterne med mindst 14 dages varsel, da den var indkaldt den 16. marts. 
 
Ad 2.       Bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning er vedlagt og blev taget til efterretning. 
 
Ad 3.       Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet 

Regnskab for 2018 var udsendt rettidigt senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Regnskabet viste et underskud på 41.106,73 kr. Der var budgetteret med et lille overskud på 225 kr.  
Underskuddet er større end forventet pga. færre indtægter, mens udgifterne samlet stort set har været 
som budgetteret. Vi forventer øgede indtægter fremover, da vi har hævet maks. antal medlemmer fra 155 
til 165 og på forrige generalforsamling satte vi priserne op med omkring 10%, hvilket også på sigt forventes 
at slå igennem som højere indtægter.  

Vi har dog fortsat en solid egenkapital på omkring 528.604,02 kr. Egenkapitalen er et udtryk for værdien af 
foreningen, hvis vi solgte alle bilerne og betalte vores gæld. På sigt vil vi gerne have en egenkapital på 
omkring 600,000 kr. som er vores trækningsret i banken. Dette er bankens ønske, og også vores ønske, men 
det er ikke et absolut must, at egenkapitalen skal være så stor. Vi kan derfor ikke fortsætte med større 
underskud, men forventer det heller ikke i de kommende år. 
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Intern revisor Lone Samuelsen gennemgik revisionsrapporten. Revisionsrapporten udtrykker at regnskabet 
er i god stand, og der er ikke konstateret uregelmæssigheder. Revisionsrapporten er vedlagt. 

Revisionsrapporten har en række anbefalinger, som bestyrelsen vil drøfte på kommende bestyrelsesmøde 
samt med LetsGo. Revisionsrapporten anbefaler bl.a. et såkaldt revisionsspor, som kræver at LetsGo 
supplerer bookingsystemet, så dette registreres.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4.       Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og 
vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, 
månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen 

Budget for 2019 var udsendt rettidigt senest 8 dage før generalforsamling. Det var udsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Budgettet for 2019 opererer med et lille underskud på 1.203 kr. I budgettet for 2019 har vi sat indtægterne 
til det samme som i 2018, men vi forventer større indtægter. Håbet er derfor at underskuddet enten bliver 
meget lille eller bliver til et mindre overskud.  

Kontingent, tids- og kmpriser, indmeldelsesgebyr, depositum, og godtgørelse til personer, som udfører 
opgaver for foreningen fortsætter uændret, undtagen dog løn til Hanne Andersen, som hæves, så den 
følger prisudviklingen. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Regnskab 2018 og budgettet for 2019 er vedlagt. 

Ad 5.       Forslag fra medlemmer 

Ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmer. 

Ad 6.       Valg af bestyrelse 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen 
eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.  

Bestyrelsen består pt. af Steen Solvang Jensen, Jan Peiter og Lars Levin-Jensen. Steen og Lars er på genvalg 
og blev genvalgt. Jan blev valgt for to år på sidste generalforsamling. Endvidere blev Merete Andersen valgt 
til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse 
af deres rækkefølge. Dette har vi som oftest ikke gjort og heller ikke fundet nødvendigt denne gang. 

Ad 7.       Valg af intern, og eventuel ekstern revisor 

Lone Samuelsson vil gerne fortsætte med at være intern revisor, og blev enstemmigt valgt. Vi har ingen 
ekstern revisor, fordi det ville koste mindst 20.000 kr. 

Ad 8.       Eventuelt 
 
Intet. 
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Beretning for 2018 

Lidt flere medlemmer 
Vi er 156 aktive medlemmer (7.4.2018) mod 148 aktive medlemmer sidste år (8.4.2018). Vi besluttede på 
generalforsamlingen i 2015, at bestyrelsen bemyndiges til at sætte et loft over det maksimale antal 
medlemmer, som siden 2015 har været 155 medlemmer. I løbet af 2018 har bestyrelsen på et 
bestyrelsesmøde sat det op til 165 medlemmer for at øge indtægterne. Loftet på det maksimale antal 
medlemmer fremgår af den eksterne hjemmeside. Der er således pt. ikke nogen venteliste. Der en del ind- og 
udmeldinger i løbet af et år (24 indmeldelser, 12 udmeldelser, 3 overgang til passive medlemmer i 2018).  

I 2017 fik vi vores første erhvervsmedlem (D-medlem), som er en lille enkeltmands arkitektvirksomhed. Vi 
har fortsat kun dette ene erhvervsmedlem. 

Udlejning, biler og udstyr 
Vi har samme antal biler som sidste år. Bilparken består nu af 15 biler: 2 Berlingo’er, 4 C3, 4 C1’ere, og 5 
elbiler (7.4.2019).  

I december 2018 fik en ny elbil, således at vi gik fra 3 til 4 elbiler. Den 5. elbil er leveret den 1. april 2019 og 
afventer montering af boks/læser til bookingsystem samt opsætning af væglader, og vil snart blive aktiv. 

Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo samt til gammel og ny model af C3. Vi har 3 
GPS’er. Vi har endvidere udstyr til at transportere cykler. Vi har også ekstra sæder til Berlingo, så 
Berlingoen kan komme op på at have 7 sæder. 

I 2018 var der 6.305 reservationer, og der blev kørt i alt 241.257 km. I 2017 var der 6.097 reservationer og 
blev kørt 241.933 km. Dvs. stort set det samme.  

Garantibil med One2move og EuropCar 
Vi har en garantibilordning, som går ud på, at et medlem kan leje en udlejningsbil hos One2move i Roskilde 
og betale samme pris som for en tilsvarende delebil, hvis det ikke er muligt at leje en delebil i ønsket 
periode. Har One2move ikke den ønskede bil kan man gå til EuropCar i Roskilde. Man skal først forsøge om 
One2move har en ledig bil, og hvis ikke så gå til EuropCar. 

Garantibilordningen er nærmere beskrevet på den eksterne hjemmeside. 

Udgifterne til ordningen svinger en del. I 2018 var den 5.424 kr. I 2017 var den 4.279 kr., mens den var 810 
kr. i 2016 og 2.200 kr. i 2015. Der er svingende brug af ordningen, men den er rigtig god at have, som en 
sikkerhed for at man altid kan få en bil. Der kan blive mere brug for ordningen i takt med flere elbiler, så 
længe elbilerne rækkevidde er en begrænsning på længere ture. 

Eldreven ladcykel 
Vi anskaffer eldreven ladcykel i foråret. 

Udhæng og lys ved elbilerne 
For at modvirke evt. fugt i ladeboksene, som har været et erfaret problem med en ladeboks, har vi opsat et 
lille udhæng over ladeboksene. Samtidig vil vi etablere mere lys, så man kan se at tage stikket ud og i, når 
det er mørkt. Munksøgård Foreningen har givet tilladelse til dette. 

Bookingsystem 
Vi overgik til nyt nøgleløst bookingsystem i juni 2015. Der er en lang række fordele for medlemmerne og 
også i administrationen især ved fakturering.  
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Det er dog ikke helt uden problemer, da det sommetider sker, at et medlem ikke kan åbne bilen med 
nøglebrik. I de fleste tilfælde kan de fjernåbnes fra computer/telefon ved at ringe til vagtordningen.  

Vi har et årlig brugermøde hos LetsGo, hvor vi diskuterer problemer og forbedringsmuligheder af 
bookingsystemet. 

Faddere og andre hjælper 
Fadderne, som jævnligt vasker bilerne, har som altid gjort en ihærdig indsats for at holde bilerne rene 
sammen med medlemmerne, som efterlader bilerne i ryddelig stand. Herudover har vi et medlem til at holde 
delebilrummet rent, et medlem som luger for ukrudt ved delebilerne på Munksøgård samt et medlem som 
foretager rettelser til den eksterne hjemmeside, samt intern revisor. 

Danske By- og Delebiler  
Vi er medlem af interesseorganisationen Danske By- og Delebiler www.danskedelebiler.dk. Steen deltager i 
bestyrelsesmøderne. Fordelen ved at deltage er erfaringsudveksling og være up-to-date med, hvad der sker i 
branchen. 
 

Persondataforordningen 
Vi er ikke på plads med persondataforordningen, men der er dog lavet et stort forarbejde fra LetsGo side. 

Databehandler-aftale med LetsGo er underskrivet af Steen. 

Vi skal lave: 

a) en privatlivspolitik. Der tages udgangspunkt i den LetsGo har lavet for deres egen forretning. Steen har 
udarbejdet denne. 

b) kørekort og andre personfølsomme oplysninger skal ikke længere opbevares fysisk hos Steen, men skal 
ind i LetsGo systemet, så det er omfattet af de procedurer der ligger der. Vi vil skifte til en proces som ligger 
i LetsGo systemet for ”selv-indmeldelse”. Ønske herom er sendt til LetsGo. 

c) informationerne skal være tilgængelige på vores hjemmeside. Dette kommer på plads når ovenstående er 
lavet. 

Grøn omstilling af foreningen 
På generalforsamlingen i 2017 besluttede vi en målsætning om fortsat grøn omstilling af delebilforeningen 
med et mål om at være CO2 neutral i 2025. Bestyrelsen burde på hver generalforsamling fremlægge et 
regnskab for CO2 udledning og forslag til initiativer for omstilling. Vi har ikke gjort dette i år. 

Vi har analyseret turlængderne på de nye elbiler med omkring 200 km rækkevidde i forhold til de elbiler, 
som kun har en rækkevide på omkring 100 km. Denne analyse viste som forventet, at elbilerne med 200 km 
rækkevidde kører længere ture end dem med 100 km rækkevidde, men de kører ikke de rigtig lange ture som 
især C3’erne og Berlingo’erne gør. På baggrund af analysen mener vi godt, at vi kan integrere flere elbiler i 
bilparken. Den 1.11.2019 bliver den sidste elbil som kun har en rækkevidde på 100 km udskiftet til en med 
længere rækkevidde. Antallet af kørte km på et år er også væsentligt mere i elbilerne med 200 km 
rækkevidde i forhold til den som kun har 100 km rækkevidde. 

Vi følger også udviklingen i andre elbiler end Zoe samt i plug-in hybrid biler, som har et mindre batteri, og 
dermed en rækkevidde på el på fx 50 km, men til gengæld ubegrænset rækkevidde på benzin. 

http://www.danskedelebiler.dk/
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Den eldrevne ladcykel forventes også at give et lille bidrag til grøn omstilling, da den må forventes at erstatte 
nogle bilture. 

Der ud over ejer foreningen for 50.000 kr. vindmølleandele, som også yder et bidrag for CO2 kompensation 
af fossilbilernes CO2 udledning. Dette bliver dog mindre og mindre i takt med at strøm i stigende grad bliver 
produceret fra vedvarende energi og dermed med mindre og mindre CO2 belastning. 

Plan for indfasning af elbiler 
Vi har en overordnet mål om at være CO2 neutral i 2025. Det betyder indfasning af flere elbiler og mulighvis 
opladningshydrider, da det fortsat skal være muligt at møde medlemmernes kørselsbehov også på længere 
ture. Vores strategi/plan er følgende: 

Vores nuværende biler beholder vi i 4 år for købte biler og typisk 3 år for vores leasede elbiler. Vi indfaser 
derfor elbiler i takt med at bilerne alligevel skal udskiftes. 

I takt med at C1'erne skal udskiftes erstattes disse af elbiler. Der købes derfor ikke nye C1'ere mere.  

C3 erstattes også af elbiler. 

De to Berlingoer står til udskiftning i foråret 2020. Her skal det overvejes om de kan udskiftes med elektriske 
eller opladningshydrider. 

Det skal fortsat kunne lade sig gøre at køre lange ture, som de nuværende elbiler ikke helt kan imødekomme 
endnu. Hvis elbilerne ikke får væsentlig længere rækkevidde/meget hurtigere opladning kan det blive 
nødvendigt at have nogle opladningshydrider. 

Det kan muligvis også ud fra økonomiske hensyn være nødvendigt i en overgangsperiode at købe fossilbiler i 
givet fald vil det være C3 på benzin. 

Der vil løbende blive taget stilling til om det er mest fordelagtigt at eje eller lease bilerne.  

Da alle biler til sidst forventes at være elektriske biler, er det nødvendigt også at kunne lade på stampladser 
uden for Munksøgård. Der skal derfor indgås aftaler med ejerforeningerne til disse parkeringspladser om 
lademulighed. 

 















Revision af delebilsregnskab 2018 
Indtægter 

Desværre er der stadig ikke nogen anden mulighed for afstemning end at jeg sammen med Lars 
tager stikprøver i systemet. Vi har set på opkrævning af diverse bøder og reserveringer til den 
interne bruger. Det er blevet bedre med noterne på de interne reserveringer, hvor der er kørt, men 
der er stadig nogle kørsler, hvor der bare står et navn og ikke et formål.  

Jeg vil anbefale bestyrelsen fortsat at arbejde for, at Letsgo udarbejder et revisionsspor, vi kan 
ikke være de eneste, der har brug for det. Jeg mangler at kunne se: 

• Fakturalinjer, der er blevet slettet 
• Fakturalinjer, hvor der er ændret i slutkilometertallet 
• Interne reservationer åbnet med masterbrik 
• Sum af interne km pr. år 

Udgifter 
Jeg har ikke kunnet finde uregelmæssigheder i nogen bilag, så det er godt. 

Moms 
Når der mangler bilag, må man i princippet ikke indberette moms, det er ikke direkte snyd, så der 
ville nok ikke ske det store, hvis vi blev taget til skatterevision. Men vi kunne overveje, at vi i 
gentagne tilfælde kun refunderer beløbet ekskl. moms, da det er det, vi reelt kan trække fra. 

Selve regnskabet 
Regnskabet, der foreligger er i god stand. Alle bilag findes, og de er fin orden, og jeg har ikke 
kunnet finde uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring. Jeg har haft et par spørgsmål til 
Lars, der alle er blevet opklaret.  

Der er stadig styr på, at de enkelte medlemmer betaler deres trafikbøder og parkeringsafgifter, og 
det er rigtig godt. 

 

Lone Samuelsson 
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