
Referat af bestyrelsesmøde 8 år 2010 i Viking Auto Sport 
 

Tirsdag den 21. september 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 8 i 2010 i Viking Auto Sport i 
klubbens lokaler på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Bettina Poulsen, 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 7 blev gennemgået, godkendt og underskrevet. Henriette Juel Bruhn 
blev valgt som referent. 
 
Ad 2 – Formanden 
 
Palle Bjørnsten kunne oplyse, at klubben stadig afventer svar fra DASU vedrørende afholdelse af 
det annoncerede førstehjælpskursus.  
 
Med hensyn til pilotprojektet omkring official-uddannelse som hjælper til rallys, så kunne det indtil 
videre se ud til, at dette fra DASUs side var sparket til hjørnespark. 
 
Palle Bjørnsten oplyste endvidere, at han ikke ville genopstille som medlem til DASUs rallyudvalg 
grundet tidsmangel – men ville dog selvfølgelig gerne genopstille som formand i klubben på den 
kommende generalforsamling. 
 
Resten af bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, at de også modtog genvalg.  
 
Ad 3 – Økonomi 
 
Carsten Kroman oplyste, at der ikke var udeståender med manglende betalinger af kontingenter. 
Klubben havde pr. den 21. september 2010 84 medlemmer. 
 
Ad 4 – R-afdelingen 
 
Per Sørensen meddelte, at vores rallysprint – Viking Rallysprint – er søgt i 2011, og datoen er 
godkendt af DASU. 
 



Viking Cup 3, der skulle afholdes den 2. oktober 2010 som natløb, var der styr på. Bettina Poulsen 
skulle være løbsleder. Dette gjaldt også vores afdeling af Sjællandsmesterskabet, som klubben 
skulle afvikle den 17. oktober 2010.  
 
Prøverne til Viking Cup 4 (sidste afdeling), der skulle afvikles den 13. november 2010, var også 
søgt og godkendt hos lodsejerne. 
 
Per og Erik Rasmussen havde været til kalendermøde. Vi havde søgt følgende datoer til Viking Cup 
i 2011; 
 
19. marts 2011 
11. juni 2011 
6. august 2011 
12. november 2011 
 
Det var fra DASUs side besluttet, at der alene skulle være 6 afdelinger Sjællandsmesterskabet i 
klubrally, hvorfor VAS ikke kunne afvikle 2 afdelinger.  
 
På kalendermødet blev datoerne for Sjællandsmesterskabet 2011 planlagt til følgende: 
 
25. april 2011 Nykøbing 
15. maj 2011  Køge 
29. maj 2011  Holbæk 
26. juni 2011  Stevns 
2. oktober 2011 Slagelse 
16. oktober 2011 Viking Auto Sport 
29. oktober 2011 Finalen 
 
Endvidere var planlagt 6 DM-afdelinger i 2011. 
 
Ad 5 – O-afdelingen 
 
Erik Rasmussen var ikke til stede, så der var ikke nyt fra O-afdelingen. 
 
Ad 6 – DASU 
 
Det blev aftalt, at det på næste møde skulle drøftes, om der var behov for yderligere 
officialuddannelser i klubben. 
 
Der var repræsentantskabsmøde i DASU den 27. november 2010. Det blev besluttet, at Jon 
Aggestrup og Palle Bjørnsten skulle deltage. 
 
Ad 7 – Øvrigt 
 
Jon Aggestrup foreslog, at vi i år uddelte julegaver i form af vin eller lignede til de lodsejere, som vi 
havde fået lov at låne grunde af til afvikling af løb. Der var stor opbakning hertil, idet det var det 
mindste vi kunne gøre for at vise vores taknemmelighed. Det blev derfor besluttet. 
 



Generalforsamlingen var planlagt til den 9. november 2010 kl. 19:30. Henriette Juel Bruhn ville 
sørge for at sende indkaldelserne ud – og gerne i forholdsvis god tid, således at eventuelle forslag 
kunne fremsendes i god tid. 
 
Ad 8 – Næste møde 
 
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 26. oktober 2010.  
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