
Referat af bestyrelsesmøde 9 år 2010 i Viking Auto Sport 
 

Tirsdag den 26. oktober 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 9 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Bettina Poulsen, Jon Aggestrup, Palle 
Bjørnsten, Erik Rasmussen 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 erkende, at referatet fra bestyrelsesmøde 8 endnu ikke var skrevet, 
hvorfor der ikke var noget referat at gennemgå. Trods dette blev Henriette Juel Bruhn igen betroet 
tjansen som referent.  
 
Ad 2 – Formanden 
 
Palle Bjørnsten havde udarbejdet powerpoint-præsentation til generalforsamlingen den 9. november 
2010, indeholdende dagsorden, hovedtal for regnskabsaflæggelse m.v. Dette modtog ros. 
 
Derudover gennemgik Palle Bjørnsten den beretning, som han havde tænkt sig at aflægge til 
generalforsamlingen. Også beretningen blev godkendt af den øvrige bestyrelse. 
 
Ad 3 – Økonomi 
 
Carsten Kroman havde udarbejdet udkast til regnskab for året 1. november – 31. oktober 2010, 
hvilket så godt ud. Klubbens drift, dvs. faste udgifter til kopiering, kaffe, klublokale, klubfest m.v. 
kunne nu bære sig selv med de indtægter klubben fik ved kontingenter. Klubbens daglige drift var 
således ikke længere afhængig af indtjening på afvikling af løb. Dette havde været et mål for 
bestyrelsen i de forgangne år. 
 
Derudover kunne R-afdelingen præstere et overskud i størrelsesordenen kr. 35.000,00 efter at alle 
udgifter, der kunne forbindes med afvikling af løb, var afholdt – herunder afholdelse af 
omkostninger til pokaler til uddeling ved årsfesten, hvilket var en betydelig post.  
 
Det opdaterede medlemstal var den 26. oktober 2010 var 86 medlemmer, og ingen restancer.  
 
 
 
 



Ad 4 – R-afdelingen 
 
Siden sidste bestyrelsesmøde var afviklet såvel Viking Cup 3 og VAS’ afdeling af 
Sjællandsmesterskabet. Begge løb havde givet forholdsvis pæne overskud.  
 
Desværre havde der været nogle afkørsler ved SM’et, som havde resulteret i beskadigelse af 2 
lodsejeres ejendom. Værst var det gået ud over en bygning hos Danish Agro. Bettina Poulsen havde 
været i kontakt med de pågældende lodsejere, som heldigvis havde taget episoderne rigtig pænt. Så 
pænt, at de ikke har afvist, at vi kan få lov at låne deres grunde igen, blot vi passer lidt på.  
 
Én af de uheldige kørere havde endvidere aflagt Danish Agro et besøg medbringende chokolade og 
undskyldning.  
 
Bettina Poulsen havde ansvaret for forsikringssagerne. 
 
Carsten Kroman oplyste, at han havde skaffet sponsorerede præmier til Viking Cup. 
 
Endelig var det, jf. ovenstående, glædeligt at kunne konstatere, at årets afvikling af løb havde givet 
et rigtig pænt overskud – også selvom VAS havde valgt ikke at hæve startgebyrerne, hvilket ellers 
var set i andre klubber.  
 
Ad 5 – O-afdelingen 
 
Erik Rasmussen oplyste, at VAS havde søgt og fået godkendt afvikling af en kombineret afdeling af 
SM/DM i orienteringsløb den 4. juni 2011.   
 
Ad 6 – DASU 
 
Palle Bjørnsten foreslog, at klubben tilbød Bella-Kathrine Juel Bruhn en tekniskkontrollicens, 
således at hun også fremover kunne være behjælpelig ved løb. Henriette Juel Bruhn lovede at 
spørge, om hun havde lyst til dette.  
 
Der var endnu ikke modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde i DASU den 27. november 
2010.  
 
Ad 7 – Øvrigt 
 
Planlægning af årsfesten blev drøftet. Datoen lørdag den 29. januar 2011 blev foreslået. Det blev 
besluttet, at vi i 2011 skulle sørge for at have køkkenpersonale både til at forestå tilberedning af 
maden, men også til at stå for oprydning og rengøring, således at dette ikke igen hang på 
bestyrelsen. Ikke altid den sjoveste tjans.  
 
Selvom festen formentlig ville blive lidt dyrere af ovennævnte grund, blev det besluttet, at det 
skulle være sådan – også henset til, at der nu igen var lidt penge i klubbens kasse.  
 
”Menuen” til generalforsamlingen blev drøftet – og det kan afsløres, at traditionen med suppe ville 
blive fraveget.  
 



Ad 8 – Næste møde 
 
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 9. november 2010 – Kl. 18:00, som formøde forud for 
generalforsamlingen.  
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