
 

 

 

Billig og fleksibel lejebilsordning i Auning? 

Borgerforeningen havde inden generalforsamlingen inviteret René Meyer, Djurs Mobilitetsstrategi og 

Arne V. Andersen, Byensbil.dk til at komme og præsentere en billig og fleksibel bilordning til dem, der 

kun lejlighedsvis har brug for en bil eller til dem der kun lejlighedsvis har brug for en ekstra bil.  

 

Arne V. Andersen, Byensbil.dk præsenterede et helt 

færdigt koncept, som allerede er ude i 8 mindre byer. 

Arne V. Andersen tilbød Auning Borgerforening at være 

”partner” for en bilordning i Auning hvor man frit kan leje 

en bil til Danmarks billigste priser.  

 

For at få Byensbil.dk til Auning skal Borgerforening skaffe 

sponsorer, der vil købe reklameplads på den bil, som skal 

stå i Auning. I alt skal sponsorerne købe for 30.000 kr. Borgerforeningen skal desuden finde en egnet 

holdeplads til bilen og stå for markedsføringen af bilordningen. Byensbil.dk leverer bilen, holder den 

vedlige, står for bookningen af bilen, medlemsregistrering, forsikringer med videre. 

 

 

------------------ 

 

 

Referat fra Auning Borgerforenings ordinær generalforsamling 

onsdag den 17. november 2016 på Kulturperronen 

 

Formanden bød velkommen til 8 fremmødte og takkede René Meyer og Arne V. Andersen  

for deres oplæg til en lejebilordning i Auning. 

 

1. Valg af dirigent 
Bent Juhl Jensen blev valgt som dirigent. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 
indvarslet 14 dage før. 
 

2. Formandens beretning 
Formanden, Palle Mortensen, aflagde beretning, som efterfølgende blev godkendt. 
Beretningen er vedlagt som bilag 1 til referatet.  
Efter beretning meddelte formanden, at han af arbejdsmæssige og familiemæssige årsager ønskede 
at fratræde som foreningen formand, men at han var villig til genvalg til bestyrelsen som menigt 
medlem.    

Hjemmeside: www.auningby.dk/auning-borgerforening 

Facebook:   www.facebook.com/auning.borgerforening 

Bankkonto:  Reg. nr. 7260 Konto 000 1 254 617 

Kontingent:  Husstand: 200 kr. pr. år. Enlige: 100 kr. pr. år 

  



3. Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget  
Kassereren Margit Møller fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt. 
Regnskabet og budget for 2016-17 er vedlagt som bilag 2 til referatet. 
Margit Møller fik stor ros for en overskuelig opstilling af regnskab for henholdsvis kontinget, 
sponsorbidrag, flagkonto og værdipapirbeholdningen. 
 
 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige).  
De fremmødte godkendte bestyrelsen indstilling om uændret kontingent.  
 
 

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Forslaget blev gennemgået punkt for punkt. Forslaget blev herefter vedtaget og indstillet til endelig 
godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling eller næste års generalforsamling.  
Bestyrelse tager på førstkommende bestyrelsesmøde stilling til hvornår der skal indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringen som eneste punkt. 
Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer kan ses på AuningBy.dk under Borgerforeningens side. 

   

6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indgået forslag. 
 

 
7. Valg til bestyrelsen 

På valg var formanden Palle Mortensen og Henning Millard 
Anja Dam Hedegaard blev enstemmigt valg til formand 
Palle Mortensen og Henning Millard blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer 
 
Valg af suppleant: Benny Møller Jensen ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen blev pålagt at udpege en suppleant snarest muligt. 
 
Valg af revisorer: Inge Lise Pedersen og Laurits Juul Jensen blev genvalgt. 
 

 
8. Eventuelt 

Ingen emner behandlet 
 

 

Dirigenten sluttede herefter mødet af og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

Bent Juhl Jensen    Henning Millard 

Dirigent                                                                                Referent  

  


