
Referat af bestyrelsesmøde 5 år 2010 i Viking Auto Sport 
 

Tirsdag den 27. april 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 5 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Til stede 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 
Referatet af bestyrelsesmøde 4 blev godkendt og underskrevet og indsat i protokollen. 
 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent. 
 
Ad 2 – Formanden 
Palle Bjørnsten orienterede om, at der var 12 tilmeldte til førstehjælpskurset. 
 
Derudover var VAS udvalgt til et pilotprojekt vedrørende en ny officialuddannelse. Projektet skal 
primært henvende sig til officials, der ikke i forvejen er medlemmer af DASU. 
 
DASU’s rallyudvalg havde rettet en forespørgsel om VAS kunne afvikle et minirally i 2010, som 
skulle være forberedelse til et VAS minirally i 2011 som skal være tællende til DASU-cuppen. 
2010 skulle i så fald være en generalprøve. Det blev besluttet, at løbsudvalget ville overveje dette. 
 
Palle Bjørnsten havde udarbejdet skema, der skulle kunne anvendes, således at medlemmer 
fremover ville kunne melde sig elektronisk over hjemmesiden. Palle ville kontakte Svendsen og 
sætte det i værk.1 
 
Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kromann kunne oplyse, at klubben pt. havde 77 medlemmer, hvoraf de 6 endnu ikke havde 
indbetalt deres kontingent. Dette gav en indtægt på kr. 18.250,00.  
 
Regnskabsregnearket var ikke opdateret.2 
 
Ad 4 – Rallyafdelingen 
Per Sørensen kunne oplyse, at det første klubløb havde givet et overskud på kr. 2.600,00 og at det 
andet havde givet et overskud på kr. 1.800,00. 

                                                 
1 PB kontakte Svendsen vedrørende elektronisk tilmelding. 
2 CK opdatere regnseark 



 
Derudover havde DASU endnu ikke opkrævet løbsafgiften. Per Sørensen ville kontakte Anne fra 
DASU  vedrørende opkrævningerne.3 
 
Resultatet af Viking Rally Sprint var endnu ikke endeligt opgjort. Bettina Poulsen havde takket 
sponsorerne for støtte til sprintet.  
 
Bestyrelsen havde tidligere besluttet, at rallysprintet næste år helt og holdent skulle køres efter 
VAS’ regler (og DASU’s reglementer). Malle var orienteret herom. 
 
HMS skulle afvikle Hill Climb den 5. juni 2010. Bettina Poulsen var udpeget som løbsleder og Jon 
Aggestrup som prøvechef.  
 
Endelig blev en episode ved det seneste klubløb drøftet nøje. Det blev indskærpet, at officials 
SKAL opstille prøverne således som vist på prøveskitserne. 
 
Ad 5 – O-afdelingen 
Erik Rasmussen oplyste, at O-afdelingen ikke havde de store planer for 2010. Dog skulle afholdes 
evaluering og opfølgning af ”Sjælland-by-night” efter sommeren. 
 
Ad 6 – DASU 
DASU’s nye tilmeldingssystem blev drøftet. Det blev besluttet, at det formentlig ville være en god 
idé at lægge lidt information ud på klubbens hjemmeside om dette. Bestyrelsen ville gå videre med 
dette.4 
 
Ad 7 – Øvrigt 
Forskellige idéer til tiltag i klubben blev drøftet – herunder sommerfesten, træningsdag og 
forskellige temaaftner.  
 
Ad 8 – Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 15. juni 2010.  
 
____________________                ____________________        ____________________ 
Palle Bjørnsten                Jon Aggestrup                                   Per Sørensen  
 
 
____________________                ____________________        ____________________ 
Erik Rasmussen                                 Bettina Poulsen                              Carsten Kroman 
 
 
____________________                 
Henriette Juel Bruhn 
 
 
  

                                                 
3 PB kontakt til DASU vedrørende løbsafgift 
4 ALLE information om den nye løbstilmelding. 


