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År 2010 tirsdag den 9. november kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Viking Auto Sport 
på adressen Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund.  
 
For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
Repræsenteret på generalforsamlingen var 30 stemmeberettigede medlemmer.  
 
Ad 1 – valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Leon Spiegelhauer som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved brev af 21. oktober 2010, samt at 
indkaldelsen umiddelbart herefter var offentliggjort på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen 
var således indkaldt med det i vedtægterne forskrevne varsel på minimum 14 dage, og dirigenten 
erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Henriette Juel Bruhn blev valgt som referent.  
 
Ad 2 – Aflæggelse af beretning. 
Bestyrelsesformand Palle Bjørnsten aflagde beretning for det forgangne år. Beretningen er 
vedhæftet nærværende referat.  
 
Yderligere tilføjede Palle Bjørnsten, at gruppen bag det nye initiativ for historisk motorsport ”Rally 
Cup Öresund” havde kontaktet klubben med anmodning om, at klubbens årlige rallysprint ”Viking 
Rallysprint” kunne blive tællende til ”Rally Cup Öresund”-mesterskabet.  
 
Viking Rallysprint var søgt og godkendt. Det ville blive afviklet den 21. april 2011, og Palle 
Bjørnsten opfordrede alle til at sætte kryds i kalenderen den pågældende dag, hvis ikke fordi de 
skulle deltage som kørere, så meget gerne for at hjælpe som official.  
 
Det blev endvidere oplyst, at Viking Rallysprint 2011 ikke ville blive en afdeling af Yokohama- 
mesterskabet. 
 
Ad 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab.    
Carsten Kroman gennemgik årsrapporten for perioden 1. november 2009 – 31. oktober 2010. 
Resultatet af driften var et overskud på kr. 38. 617,00 – hvilket var en markant fremgang i forhold til 
et underskud året før på kr. 17.775,00. 
 
Bestyrelsen havde også arbejdet hårdt på at rette op på klubbens økonomi. Overskuddet kom 
primært fra overskud ved afvikling af løb. R-afdelingen havde i sig selv givet et overskud på kr. 
34.196,00 efter at alle omkostninger, der kunne forbindes med afvikling af løb, var afholdt – 
herunder omkostninger til klubmesterpokaler og vandrepokaler.  
 
Selve driften af klubben havde givet et overskud på kr. 4.421,00. ”Driften af klubben” var defineret 
som indtægterne ved medlemskontingenter, fradraget de faste omkostninger så som klublokale, 
gebyrer, porto, kopiering, repræsentation og uddannelsesudgifter. Klubbens drift kunne nu bære 
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sig selv, uden at være afhængig af indtægter fra afvikling af løb, hvilket havde været et mål for 
bestyrelsen.  
 
Carsten Kroman kunne oplyse, at klubben havde 86 medlemmer. 
 
Klubben havde nu en egenkapital, formue, på kr. 65.677,00. Dertil skulle dog bemærkes, at der var 
nogle skyldige omkostninger, som skulle afregnes i det nye regnskabsår. De skyldige 
omkostninger var løbsafgifter, som endnu ikke var blevet opkrævet af DASU. 
 
Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Ad 4 – indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Ad 5 – Valg af bestyrelse. 
På valg var: 
 
Formand Palle Bjørnsten 
R-formand Per Sørensen 
O-formand Erik Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem Bettina T. Poulsen 
Bestyrelsesmedlem Henriette Juel Bruhn 
 
Samtlige oplyste, at de modtog genvalg.  
 
Som kandidat til formandsposten opstillede endvidere Henning Fabricius. Der blev afholdt skriftlig 
afstemning med følgende resultat: 
 
Henning Fabricius 4 stemmer 
Palle Bjørnsten 25 stemmer 
Blanke  1 stemme 
 
Palle Bjørnsten blev således genvalgt for en 2-årig periode. 
 
Som R-formand genvalgtes Per Sørensen, som O-formand genvalgtes Erik Rasmussen og 
bestyrelsesmedlemmerne Bettina T. Poulsen og Henriette Juel Bruhn blev ligeledes genvalgt.  
 
Bestyrelsens sammensætning blev således: 
 
Formand  Palle Bjørnsten  (på valg i 2012) 
Nærstformand Jon Aggestrup (på valg i 2011) 
Kasser   Carsten Kroman (på valg i 2011) 
R-formand  Per Sørensen (på valg i 2011) 
O-formand  Erik Th. Rasmussen (på valg i 2011) 
Bestyrelsesmedlem Bettina T. Poulsen (på valg i 2011) 
Bestyrelsesmedlem Henriette Juel Bruhn (på valg i 2011) 
 
Ad 6 – Valg af suppleanter. 
Kasper Rasmussen og Hans Ole Funch blev begge genvalgt for en 1-årig periode. 
 
Ad 7 – Valg af 2 revisorer. 
Kim Egekjær genopstillede som revisor og blev genvalgt.  
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Henrik Petersen modtog ikke genvalg. Brian Klausen stillede op til denne post og blev valgt.  
 
Ad 8 – Eventuelt. 
Der var indkaldt til repræsentantskabsmøde i DASU til afholdelse den 27. november 2010. 
Klubben skulle derfor beslutte, hvem klubben skulle stemme på til de forskellige DASU-udvalg, 
hvilket blev gjort. 
 
Med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var medsendt en opgørelse over de enkelte 
klubbers medlemstal. Palle Bjørnsten kunne oplyse, at VAS var den klub på Sjælland, der havde 
næstflest rally-licenser – kun overgået af Slagelse Auto Sport. Endvidere kunne det konstateres, at 
VAS generelt set havde et rigtig pænt medlemstal sammenlignet med de øvrige klubber.   
 
Herefter blev nye idéer til afvikling af Viking Rallysprint drøftet. Jon Aggestrup oplyste, at R-
afdelingen havde drøftet muligheden for at afvikle løbet som et publikumsløb, dvs. tage entré, og at 
overskuddet herfra skulle gå til et godt formål. Foreningen SIND eller foreningen for Kræftramte 
Børn blev nævnt som eksempler.   
 
Det blev præciseret, at det alene ville være overskuddet fra entréen, der skulle gå til en velgørende 
forening, og at overskuddet fra selve løbet, dvs. startgebyrer o.lign skulle gå til klubben, sådan som 
det plejede.  
 
Mange gode idéer blev bragt på banen, og Palle Bjørnsten oplyste, at der ville være møde i R-
afdelingen den kommende tirsdag (den 16. november 2010) ville holde møde – og alle skulle være 
velkomne til at dukke op og komme med gode idéer.  
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsorden var udtømt, hvorfor han hævede 
generalforsamlingen, mens han takkede for god ro og orden. 
 
 
Frederikssund, den     /       2010.  
 
 
Som dirigent:  Som formand: Som næstformand:  
 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
Leon Spiegelhauer Palle Bjørnsten Jon Aggestrup 
 
 
Som kasser:  Som R-formand: Som O-formand: 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
Carsten Kroman Per Sørensen Erik Th. Rasmussen 
 
 
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: 
 
 
 
__________________ __________________ 
Bettina T. Poulsen Henriette Juel Bruhn 
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Formandens beretning 2010 
 

Kære medlemmer 
 
Denne generelforsamling kan jo blive den sidste med mig som formand, hvis I vælger at 
stemme på en anden kandidat senere på aftenen. Inden vi når hertil, har jeg jo muligheden 
for lige at lave en salgstale for mig selv, idet jeg meget gerne vil have jeres mandat til at 
fortsætte som formand 2 år endnu og fortælle lidt om hvad vi har gjort i bestyrelsen. I en 
periode på 10 måneder har jeg, udover formandskabet, også været medlem af 
Rallyudvalget. Et meget interessant arbejde, men samtidig også MEGET tidskrævende. 
Derfor har jeg valgt ikke at genopstille til RU, men lægge mine kræfter i min egen nye 
rallybil og i VAS. 
 
Der er nu gået 2 år siden jeg besatte posten som formand, og jeg syntes det har været et 
par rigtig gode år. Vi har i bestyrelsen fået søsat nogle gode ideer til handling. 
 
Vi har: 

• indført et helt nyt regnskabssystem 
• en intern rapporterings formular fra de enkelte løbs økonomi 
• givet nye medlemmer mulighed for online indmeldelse til klubben 
• fået klubbens økonomi rettet op så motorklubben nu bærer sig selv igen 
• Afholdt en masse klubløb i klubrally og teoriaftner 
• Afholdt Rallysprint og SM-løb 
 

Men som formand kan man jo ikke det hele selv, og derfor vil jeg gerne takke 
medlemmerne af bestyrelsen for et godt samarbejde. Da jeg på forhånd ved, at alle 
medlemmerne af bestyrelsen genopstiller, vil jeg anbefale generelforsamlingen at stemme 
alle ind igen. Alle uden undtagelse har gjort et stort arbejde for jeres motorklub. 
 
Som jeg sagde i fjor, har bestyrelsen haft god gavn af lidt kvindelig østrogen i gruppen, og 
vi blev yderligere beriget med Bettina sidste år. Så tak til jer to for at kæmpe for kvinders 
berettigelse i en mandsdomineret sport. 
 
Vi har med en målrettet indsats, sikret at der ikke er nogle i vores motorklub, der kører 
motorløb uden at have betalt deres kontingent. Som bekendt lavede vi en ”fod fejl” med 
opkrævningen af kontingent i 2009, og denne fejl sloges vi med i hele 2009 og lidt ind i år. 
Nu har alle skyldnere betalt deres udestående, og klubbens økonomi er som tidligere 
fortalt – sund igen. 
 
Hjemmesiden www.vikingautosport.dk bliver stadig vedligeholdt af Erik Svendsen (gul 
Ford Escort), og bestyrelsen takker Erik for det arbejde. Sidste år havde vi i gennemsnit 75 
besøg dagligt. Nu er vi over 100. HUSK at I som kører klubrally, kan lave en lille 



 5 

præsentation af jeres team på siden. Send billede og tekst til Erik på: 
webmaster@vikingautosport.dk. 
  
Apropos Internettet – her vil jeg igen gerne på egne og på bestyrelsens vegne sige, et 
stort tak til primært Marianne og Carsten som er ude og fotografere og filme klubbens 
medlemmers biler, redigere dem og lave flotte introer på hjemmesiden og på youtube.com. 
Vi har alle sammen også fundet ud af, at Marianne er blevet skribent i Autosport – hele 
DASU’s medlemsblad. 
 
Vores Facebook gruppe, har i dag mere end 125 medlemmer. Så de kender os godt ude i 
cyberspace, men I kender sikkert nogle der ikke er medlemmer endnu – oplys dem om 
siden! 
 
 
Vi holdt igen i år Rallysprint skærtorsdag. Tak til alle jer der var med som officials på 
dagen. Vi har allerede søgt løbet i 2011 (den 21. april), og her skal den have fuld gas. 
Vi har besluttet, at løbet i fremtiden bliver uden Yokohama status. Arbejdet mellem YM 
ledelsen og vores egen løbsledelse fungerede ikke optimalt – og det alene ligger til 
grundlag for denne beslutning. Så til denne dag skal vi bruge endnu flere officials end i år, 
da vi selv vil/skal stå for alt. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu, og inviter gerne din 
samlever med også. 
 
Vores Viking Cup over 4 løb, har ikke været besøgt i det omfang vi havde håbet ”udefra”, 
men vi har valgt at køre en sæson mere i samme regi. Vi håber på et bedre fremmøde i 
kommende sæson, og komme op i nærheden af 30 startende biler pr. løb.  
 
Vores klubmesterskab har igen i år været rigtig godt besøgt: 
15 point-deltagere i div. 1 
14 point-deltagere i div. 2 
06 point-deltagere i div. 3. 
 
Altså har 35 forskellige mandskaber været til start. Det er en meget flot tilmelding, og et er 
helt sikkert – det er vores nærmeste klubber stadig meget misundelige over. Tak til 
løbsudvalget for disse flotte løb, og jeg syntes det er en super fair ide, at man ikke kan 
blive klubmester, uden at man begge to har stået på prøve i løbet af sæsonen.  
 
Vi har i O-afdelingen ikke haft den store aktivitet. Der er stadig ca. 5 aktive hold i denne 
sport. En tak skal lyde til jer, der stadig deltager under VAS’ faner. På trods af de 
forholdsvis få deltagere, er det alligevel blevet til følgende resultater i 
Sjællandsmesterskabet: Guld til Henrik og Steen, Sølv til Jan og Bjarne og en 5. plads til 
John og Erik. I Danmarksmesterskabet blev det til en 5. plads til Jan og Bjarne, en 6. plads 
til Henrik og Steen og en 10. plads til John og Erik.  
 
Vi har i år 86 medlemmer af klubben (3 mere end i fjor) og det må betyde at primært 
rallysporten er i en svag fremgang.  
 
Det var formandens beretning. Tak til bestyrelsen, som jo også har nogle medlemmer på 
valg i dag. Tak til jer medlemmer og hvis I mener at jeg fortsat skal sidde for bordenden, vil 
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jeg som tidligere lovet, stille mig til jeres disposition. Jeg vil gerne tage 2 år mere som 
formand for Nordsjællands største, hyggeligste og mest aktive motorklub. 
 
En motorklub i udvikling og ikke i afvikling. Tak. 
 
Palle Bjørnsten 
Formand, Viking Auto Sport. 
 


