
Referat af bestyrelsesmøde 7 år 2010 i Viking Auto Sport 
 

Tirsdag den 17. august 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 7 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Erik Rasmussen, Jon Aggestrup, Palle 
Bjørnsten, Per Sørensen 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 6 blev godkendt og underskrevet. 
 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent. 
 
Ad 2 – Formanden 
Palle Bjørnsten informerede om, at han havde kontaktet DASU med vores anmodning om et 
førstehjælpskursus. Vi afventer besvarelsen heraf.  
 
DASU ville endvidere forsøge med et pilotprojekt med uddannelse af officials til afvikling af 
rallyprøver. Projektet ville nok fra DASUs side blive søsat i vinteren 2010/2011. 
 
Formanden var på valg ved den kommende generalforsamling, og kunne oplyse, at han var villig til 
genvalg.  
 
Det blev diskuteret, om klubben skulle bestille større klistermærker med klubbens logo til bilerne. 
Det blev besluttet at tage stilling til dette, når de mærker, klubben lå inde med, var brugt op.  
 
Der var modtaget indkaldelse til opstillingsmøde onsdag den 15. september 2010. Det blev besluttet 
at Per Sørensen og Erik Rasmussen skulle repræsentere klubben på dette møde. 
 
Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kromann kunne oplyse, at økonomien så nogenlunde ud. 
 
Pr. 1. august 2010 havde klubben 83 medlemmer.  
  
Ad 4 – Rallyafdelingen 
VAS Rallysprint skærtorsdag i 2011 var søgt.  
 
Med hensyn til Viking Cup 2 blev det aftalt, at Henriette Juel Bruhn skulle være løbsleder. 
 



Au2parts-løbet (sidste afdeling af SM) var i år den 17. oktober 2010. Det var aftalt, at Bettina var 
løbsleder på dette løb.  
 
Da såvel Køge som Hvidovre havde aflyst deres afdelinger af SM, blev det diskuteret, om VAS 
skulle prøve at søge 2 afdelinger i året 2011. Per Sørensen ville i al fald bringe emnet op på 
opstillingsmødet den 15. september 2010, da det var meget ærgerligt med aflysningerne.  
 
Den næste afdeling af Viking Cup var den 2. oktober 2010, og det var fastlagt som et natløb. Palle 
Bjørnsten ville sørge for information til rallyinfo.dk m.v. 
 
Carsten Kromann ville fortsat prøve at kontakte Q8 vedrørende sponsorat til Viking Cup.1 
 
Ad 5 – O-afdelingen 
Erik Rasmussen oplyste, at O-afdelingen stillede med ca. 4 hold til hold DM den 4. september 
2010.  
 
Ad 6 – DASU 
Ønskerne til officialuddannelser i 2011 blev drøftet. Umiddelbart var stemningen, at der var størst 
behov for uddannelse inden for teknisk kontrol, idet alene et få-tal af de medlemmer af klubben, der 
havde licensen, havde mulighed for at være officials ved løbene – typisk som følge af, at de selv 
skulle køre.  
 
Det blev derfor vurderet, at der var behov for yderligere tekniske kontroller.  
 
Ad 7 – Øvrigt 
En mulig træningsdag blev drøftet, men da sæsonen var så fremskreden og da der lå mange løb for 
døren i efteråret, blev det vurderet, at der ikke kunne klemmes en træningsdag ind i år.  
 
Der havde ikke været megen respons på en mulig sommerfest fra medlemmerne, hvorfor den indtil 
videre blev udskudt til næste år. 
 
Ad 8 – Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 28. september 2010.  
 
____________________                ____________________ ____________________         
Palle Bjørnsten                Jon Aggestrup                            Per Sørensen        
 
____________________                ____________________         
Erik Rasmussen                                 Carsten Kroman 
 
 
____________________                 
Henriette Juel Bruhn 
 
 
  

                                                 
1 CK søge spnsorat hos Q8 til Viking Cup. 


