
Referat af bestyrelsesmøde 2 år 2010 i Viking Auto Sport. 
 

Tirsdag den 5. januar 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 2 i Viking Auto Sport i klubbens lokaler 
på Pedersholm.  
 
For bestyrelsesmødet forelå følgende dagsorden: 
 

1) Protokol 
2) Formanden 
3) Økonomi 
4) R-afdeling 
5) O-afdeling 
6) DASU 
7) Øvrige punkter 
8) Næste møde. 

 
Ad 1 – Protokol. 
Referatet af bestyrelsesmøde 1 blev godkendt og underskrevet. Dog blev der ytret ønske om, at ”to-
do-listen” i afslutningen af referatet blev skrevet med større bogstaver. Listen blev i øvrigt 
gennemgået og stort set alle punkter var udført. Et løbende punkt var dog sponsorer til Viking Cup.i  
 
Henriette Juel Bruhn var referent. 
 
Ad 2 – Formanden. 
Palle Bjørnsten oplyste indledningsvis, at han var blevet valgt ind i DASUs rallyudvalg, da Mie 
havde valgt at trække sig fra udvalget.  
 
Palle forsikrede, at han ville fortsætte som formand for klubben, og at hans arbejde i rallyudvalget 
ikke ville have indflydelse på hans arbejde som formand for VAS. 
 
Palle blev ønsket tillykke med valget.  
 
Bettina Poulsen og Per Sørensen havde udarbejdet nyt materiale til brug ved afholdelse af 
licenskurser. Materialet var blevet sendt til DASU.  
 
Ad 3 – Økonomi. 
Henriette Juel Bruhn havde udsendt girokort til brug for betaling af kontingenter for 2010. 
Kontingentet var blevet fastsat uændret til kr. 700,00. Der var stadig medlemmer, som ikke havde 
betalt sit kontingent for 2009, og for hvem klubben havde indbetalt licensbeløbet til DASU. 
 
Det blev gjort klart, at de medlemmer, der trods rykkere, endnu ikke havde betalt deres kontingent 
for 2009, ikke ville få åbnet licens for 2010 hos DASU førend restancen for 2009 og kontingent 
2010 var indbetalt.  
 
Henriette Juel Bruhn lovede at fremsende regneark og vejledning til Carsten Kromann til brug for 
bogføring.ii 
 
 



Ad 4 – R-afdelingen. 
Temaaften var planlagt til den 19. januar 2010. På temaaftenen skulle reglerne for afvikling af 
klubmesterskab 2010 besluttes. Per Sørensen oplyste, at der var indkommet forslag om, at der i den 
kommende sæson ikke måtte køres på racerlignende slicks.  
 
Det blev aftalt, at løbsudvalget skulle blive bedre til at holde møder. 
 
Ad 5 – O-afdelingen. 
Erik Rasmussen oplyste, at klubben i samarbejde med Hedeland skulle arrangere en O-dag, med det 
formål at udbrede kendskab til bilorientering. Erik ville vende tilbage herom, når der var mere 
information.  
 
Ad 6 – DASU. 
Med hensyn til follow-up kurser, så havde Palle valgt ikke at tage på 363 – teknisk chef follow-up 
kurset, da dette kolliderede med et andet kursus. I øvrigt blev det vurderet, at der ikke i året 2010 
var behov for en 363-licens i klubben.  
 
Ad 7 – Øvrigt.  
Klubfest: 

Det blev besluttet, hvem der skulle modtage klubbens vandrepokaler; ”Årets uheldigste”; 
”Rallypokalen for en særlig indsats” samt den nye pris: ”Årets Frigear”.  
 
Cateringen var på plads, og Carsten ville sørge for indkøb af drikkevarer.  
 
Ansvarlige for festen var Jon og Carsten.  
 
Ad 8 – Næste møde. 
Næste møde blev aftalt til den 9. februar 2010.  
 
 
_____________________   _____________________           _____________________ 
Palle Bjørnsten                                         Per Sørensen                                 Jon Aggestrup 
 
 
 
_____________________    _____________________           _____________________ 
Erik Rasmussen  Bettina Poulsen           Henriette Juel Bruhn 
 
 
_____________________    
Carsten Kroman       
 
 
 
 
                                                 
1) PS undersøge sponsorer til Viking Cup 
2) HJB sende regneark til CK 


