
Referat af bestyrelsesmøde 1 år 2011 i Viking Auto Sport 
 
 

Tirsdag den 11. januar 2011 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 1 i 2011 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Per Sørensen, Bettina Poulsen, 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 
 
Referatet af bestyrelsesmøde nr. 9 var allerede godkendt før generalforsamling i november. 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent.  
 
Ad 2 – Formanden 
 
Det blev drøftet hvilke officiallicenser klubben ville få brug for i den kommende fremtid. Eneste 
”nye” licenser, som det blev vurderet, at der var behov for, var den nyoprettede ”prøvechef rally”- 
licens (353). Det blev besluttet, at Per Sørensen og Henriette Juel Bruhn skulle have denne licens. 
Endvidere skulle løbsledere med 344-licens på follow-up-kursus.  
 
Da det ofte havde vist sig vanskeligt at finde tekniske kontrollanter til løbene, blev det endvidere 
besluttet, at klubben skulle have flere officials med 364-licens – og gerne nogle personer, der som 
udgangspunkt ikke kørte ret mange af klubbens egne løb. Det blev derfor besluttet at som nye 
officials, skulle Rasmus Sørensen og Bella-Kathrine Juel Bruhn have kursus. Endvidere blev 
gennemgået, hvilke af de nuværende officials med 364-licens, der skulle have disse forlænget ved 
follow-up kurser 
 
Endelig blev det besluttet, at følgende skulle have starter- og prøvecheflicens (354+356); Pia 
Bjørnsten, Jon Rasmussen og Rasmus Sørensen.  
 
Klubbens organisationsplan blev gennemgået og justeret. Oversigten er vedhæftet nærværende 
referat.  
 



 
 
 
 
 
Ad 3 – Økonomi 
 
Carsten Kroman kunne oplyse, at klubben på dagen havde 4 medlemmer, der havde betalt deres 
kontingent for 2011. Det blev aftalt, at Henriette Juel Bruhn1 skulle udsende opkrævninger af 
kontingent 2011. Det blev besluttet, at kontingentet skulle være uændret i forhold til 2010 
(betalingen til DASU var også uændret), hvilket var følgende; 
 
Medlemstype: til VAS til DASU Samlet beløb. 
Aktivt medlem inkl. grundlicens kr. 250,00 kr. 450,00 kr. 700,00 
Aktivt husstandsmedlem inkl. grundlicens kr. 250,00 kr. 225,00 kr. 475,00 
Passivt medlem uden grundlicens kr. 250,00 kr. 225,00 kr. 475,00 
Passivt husstandsmedlem uden grundlicens kr. 250,00 kr.   45,00 kr. 295,00   
 
Regnskabet for 2009/2010 blev korrigeret, og det blev aftalt, at Henriette Juel Bruhn2 skulle 
opdatere regnskabsplatformen for 2010/2011, således at denne kunne anvendes direkte.  
 
Det blev indskærpet, at alle nye medlemmer skulle have en mail retur fra Carsten Kroman med 
oplysninger om deres ID-nummer hos DASU, således at de kan bestille deres grundlicens. 
 
Ad 4 – R-afdelingen 
 
Det blev oplyst, at Løbsafdelingen snarest ville holde møde vedrørende de kommende løb, herunder 
i særdeleshed Rallysprintet den 21. april 2011.  
 
Viking Cup blev evalueret, og det blev besluttet at fortsætte i 2011. Med hensyn til præmier, blev 
det pointeret, at præmier i den størrelse, som vi uddelte i 2010, måske var lidt underdimensioneret i 
forhold til, at det var en cup over 4 afdelinger. Endvidere var præmierne svære at fordele, idet 
sammensætningen af størrelser ikke passede med antallet af vindere.  
 
Det blev aftalt, at Carsten Kroman3 skulle spørge Q8 igen, om de ville være hovedsponsor igen, 
samt om de ville sponsorere pokaler, eventuelt med Q8s logo på.  
 
Temaaften, hvor beslutning om regler og planlægning af løbsdage skulle finde sted, blev aftalt til 
den 1. februar 2011.   
 
Ad 5 – O-afdelingen 
 
Erik Rasmussen var ikke til stede, så der var ikke noget til behandling under dette punkt.  
 
Ad 6 – DASU 
DASUs repræsentantskabsmøde var blevet afholdt siden sidst. Der skete ikke det store. Det blev 
besluttet, at en ny klub blev optaget  DASU, og endvidere blev der vedtægter mindre ændringer i 
reglement 1 (de generelle regler for DASUs virke).  



 
Endelig blev det besluttet, at licensgebyrerne skulle forblive uændrede.  
 
Ad 7 – Øvrigt 
 
Årsfesten den 29. januar 2011 blev planlagt. De, der skulle modtage årets frigear blev besluttet. Det 
blev følgende; Marianne og Carsten Sverbek, Rasmus Sørensen, Jon Rasmussen og Bella-Kathrine 
Juel Bruhn. Frigear var en anerkendelse til personer, der ikke var aktive medlemmer af klubben, 
men yder (eller forventes at yde) en stor frivillig indsats for klubben. Som erkendtlighed tildeles 
frigearene et passivt medlemskab af klubben.  
 
Ad 8 – Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 15. februar 2011. 
 
 
 
 
 
____________________                ____________________ ____________________         
Palle Bjørnsten                Per Sørensen                            Carsten Kroman       
 
____________________                ____________________         
Bettian Poulsen                                 Henriette Juel Bruhn 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 HJB Udsende opkrævninger kontingent 
2 HJB Opdatere regnskabsplatform 
3 CK Søge sponsorat hos Q8 


