
Referat af bestyrelsesmøde 3 år 2010 i Viking Auto Sport. 
 
Tirsdag den 9. februar 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 3 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Tilstede var Carsten Kroman, 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. 
Henriette Juel Bruhn måtte brødebetynget indrømme, at referatet fra det forrige bestyrelsesmøde 
endnu ikke var skrevet, men fik alligevel tjansen som referent af det igangværende 
bestyrelsesmøde. 
 
Ad 2 – Formanden. 
DASU havde udsendt information om, at DASU udbyder førstehjælpskurser til 
motorsportsklubberne. Kurserne var gratis og havde en varighed på ca. 5 timer. Det blev besluttet, 
at udbyde kurset til VAS medlemmer, og Palle ville sørge for, at der blev lagt information på 
hjemmesiden. i 
 
Palle kunne endvidere oplyse, at han i DASUs rallyudvalg var blevet tildelt ansvarsområderne som 
disciplinæransvarlig for Historisk Udvalg, disciplinæransvarlig for klubrally, 
Eliteudvalgskontaktperson samt delvis generelt teknisk ansvarlig. 
 
Ad 3 – Økonomi. 
Carsten Kroman kunne oplyse, at der til dato var indbetalt 43 medlemskontingenter.  
 
Endvidere var modtagerne af ”Årets frigear” blevet indmeldt, men de, der endvidere skulle have 
licens, skulle indbetale gebyret på kr. 475,00, der skal betales til DASU. Carsten havde styr på 
dette.  
 
Henriette lovede at sende regnskabsark og vejledning til Carsten.ii 
 
Ad 4 – R-afdelingen. 
Per Sørensen oplyste, at det på temaaftenen den 19. januar 2010 blev besluttet, at det fortsat skulle 
være valgfrit, hvilke dæk deltagerne ønskede at køre på. Endvidere blev det besluttet, at der skulle 
være 10 afdelinger af klubmesterskabet, hvoraf de 4 af afdelingerne blev afviklet som en del Viking 
Cup. 8 løb ville være tællende til klubmesterskabet.  
 



Med hensyn til Viking Rally Sprint, der skulle afholdes den 1. april 2010, kunne Per oplyse, at 
klubben ikke havde fået tilsagn fra LOXAM om at kunne låne byggepladsudstyr lige som året 
tidligere. Palle ville ansøge LOXAM officielt.  
 
Løbet var endnu ikke registreret i Rally Results officielle kalender. Per ville kontakte Rally Result 
herom.iii  
 
Bettina Poulsen havde været på 324-official kursus og havde bestået.  
 
Ad 5 – O-afdelingen.  
O-formanden var ikke til mødet, hvorfor punktet udgik. 
 
Ad 6 – DASU. 
Det materiale som Per og Bettina havde udarbejdet til brug for undervisning i forbindelse med 
klubrallylicens, var modtaget og godkendt af DASU. Materialet ville blive anvendt ved kurser 
fremover.  
 
 Ad 7 – Øvrigt. 
Klubfesten. 

Klubfesten blev drøftet. Der var enighed om, at maden havde været en succes, men at der havde 
været brug for køkkenhjælp. Til næste fest skulle der findes køkkenassistance, muligvis var det en 
idé at kontakte Gitte, som tidligere havde været behjælpelig, således at deltagerne i festen ikke også 
skulle stå i køkkenet.  
 
Festen havde givet et underskud på ca. kr. 3.900,00, hvilket var mindre end året før, og det måtte 
derfor betragtes som en succes.  
 
Ad 8 – Næste møde. 
Næste møde blev aftalt til den 23. marts 2010. 
 
 
____________________     ____________________            ____________________ 
Palle Bjørnsten  Per Sørensen              Jon Aggestrup  
 
 
 
 
____________________  ____________________  
Carsten Kroman  Henriette Juel Bruhn 
 
 
 
                                                 
i PB information om førstehjælpskursus på hjemmesiden. 
ii HJB sende regnskabsark til CK 
iii PS kontakte Rally Result vedrørende løb den 1. april 2010. 


