
Referat af bestyrelsesmøde 4 år 2010 i Viking Auto Sport. 
 
Tirsdag den 23. marts 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 4 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Tilstede var Carsten Kroman, Erik Rasmussen, Bettina Poulsen, Per 
Sørensen, Jon Aggestrup, Palle Bjørnsten og Henriette Juel Bruhn.  
 
For bestyrelsesmødet forelå følgende dagsorden: 
 

1) Protokol 
2) Formanden 
3) Økonomi 
4) R-afdelingen 
5) O-afdelingen 
6) DASU 
7) Øvrigt 
8) Næste møde. 

 
Ad 1 – Protokol. 
Referaterne af bestyrelsesmøde nr. 2 og 3 blev godkendt og underskrevet. Henriette Juel Bruhn blev 
udpeget som referent. 
 
Ad 2 – Formanden. 
Palle Bjørnsten indledte med at oplyse, at det ville blive et kort bestyrelsesmøde, idet der 
efterfølgende også skulle afholdes løbsledelsesmøde pga. det forestående rallysprint den 1. april.   
 
Palle Bjørnsten kunne oplyse, at der ikke var ret mange af klubbens medlemmer, der havde tilmeldt 
sig førstehjælpskurset. Det blev derfor aftalt, at Palle skulle bede Svendsen om at sætte indlægget 
vedrørende tilmelding øverst op på siden.1 
 
Ad 3 – Økonomi. 
Carsten Kroman oplyste, at der nu var 73 medlemmer, der havde betalt deres kontingent. Carsten 
havde modtaget regnearket til regnskabsudarbejdelse, hvilket formentlig ville være opdateret til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 4 – Rallyafdelingen. 
Per Sørensen oplyste, at der ikke var fundet sponsorer til Viking Cup i klubrally light. 
 
Bettina Poulsen havde fået en henvendelse fra Historisk Motor Sport gående på, om VAS ville være 
behjælpelig med at stille med mandskab, der for fremtiden skulle forestå afviklingen af deres 
hillclimb-løb. Som tak ville klubben modtage et fast beløb pr. person, der hjalp.  
 
Bestyrelsen valgte at takke ja til henvendelsen. 
 
 
 
 

                                                 
1 PB bede Svendsen opdatere hjemmesiden vedrørende førstehjælpskursus. 



Ad 5 – O-afdelingen. 
Erik Rasmussen fortalte om ”Bilorienteringsdagen”, der var blevet afholdt. Arrangementet måtte 
betragtes som et flop. O-afdelingen havde holdt åbent den pågældende aften, men ikke en eneste 
mødte op hos VAS. Ganske få steder i resten af landet mødte enkelte interesserede op.  
 
Ad 6 – DASU. 
Da der ikke blev afholdt 363-follow-up kurser i år, ville Palles licens blive administrativt forlænget. 
 
Ad 7 – Øvrigt. 
Det blev foreslået at gøre endnu et forsøg på at arrangere en sommerfest i klubben, hvilket blev 
besluttet. Henriette blev udpeget som festarrangør, og der blev henstillet til, at det blev meldt ud i 
bedre tid, at der var en sommerfest på bedding.  
 
Ad 8 – Næste møde. 
Næste møde blev besluttet til den 27. april 2010 kl. 19:30. 
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