
Referat af bestyrelsesmøde 2 år 2011 i Viking Auto Sport 
 
 

Tirsdag den 15. februar 2011 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 2 i 2011 i Viking Auto Sport i klubbens lokaler 
på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Per Sørensen, Jon Aggestrup, 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 1 blev gennemgået og godkendt. Henriette Juel Bruhn blev udpeget som 
referent.  
 
Ad 2 – Formanden. 
DASU havde endnu ikke, som ellers påbuddet, oprettet kursus i førstehjælp. Palle Bjørnsten havde derfor 
fundet et alternativt sted, som kunne afvikle førstehjælpskursus for klubbens medlemmer. VAS havde derfor 
skrevet til DASU med forespørgsel om, DASU ville dække udgiften. DASU havde tilbudt at dække indtil kr. 
5.000,00, hvilket dog ikke rakte langt. VAS havde derfor afslået denne løsningsmodel overfor DASU.  
 
Frederikssund Bandvæsen havde vist tidligere afviklet førstehjælpskurser for klubbens medlemmer. Carsten 
Kroman mente, at udgiften var ca. kr. 250,00 pr. deltager. Palle Bjørnsten ville undersøge, om vi kunne finde 
en fornuftig løsning med Frederikssund Brandvæsen.1 
 
Medicteamkbh.dk har tilbudt at være til stede ved vores rallysprint den 21. april 2011. Det er uden beregning 
for klubben, personalet skal blot have forplejning.  
 
Medlemmernes licensbestilling blev drøftet, idet metoden for licensbestilling ikke er helt logisk. ”Problemet” 
er, at det er klubben, der skal ”åbne” de enkelte medlemmers ID-nummer. hos DASU, herefter skal det 
enkelte medlem selv gå ind på DASUs hjemmeside og bestille sin licens.  
 
Proceduren er for nuværende, at Carsten Kroman jævnligt tjekker, hvilke medlemmer, der har indbetalt deres 
kontingent, hvilket er en betingelse for, at ID-nummeret åbnes hos DASU. Herefter kan det enkelte medlem 
bestille sin licens over DASUs hjemmeside. Det blev drøftet, om Carsten Kroman samtidig med åbning af 
ID-nummeret skulle bestille licens til det pågældende medlem, men dette var ikke en god idé, idet vi ikke 
kan vide, hvilken licens det pågældende medlem ville have.  
 
Derudover blev proceduren med nye medlemmer drøftet. Nu medlemmer har ikke ID-nummer, når de 
melder sig ind i klubben. De skal derfor have en melding fra Carsten Kroman, om at de nu er oprettet hos 
DASU – og hvilket ID-nummer de er blevet tildelt. 
 
Det blev aftalt, at Carsten Kroman skulle udtænke, hvilken procedure, der var lettest i forhold til 
ovenstående, hvorefter medlemmerne ville blive orienteret herom på hjemmesiden.2 
 
 



Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kroman kunne oplyse, at klubben pt. havde 59 medlemmer, der havde betalt sit kontingent.  
 
Ad 4 – Rallyafdelingen 
Palle Bjørnsten spurgte til, hvor langt forberedelserne med mandskabsplan osv. til rallysprintet skred frem. 
Planlægningen gik fremad. Palle Bjørnsten spurgte endvidere, om der forelå en organisationsplan. Det gjorde 
der. Ansvarsområderne var i hovedtræk fordelt således, at Per Sørensen havde ansvaret for alt, hvad det 
havde med selve prøven at gøre, og Bettina Poulsen skulle have ansvaret for alt uden for prøven.  
 
Palle Bjørnsten stillede forslag om, at medlemmerne skulle kunne tilmelde sig til de lukkede klubløb over 
nettet på en blanket – naturligvis for at lette den, der var løbsleder på dagens arbejde. Da vi i klubben har en 
regel om, at man ikke skal tilmelde sig på forhånd, ville det ikke umiddelbart være en fordel med et 
elektronisk tilmeldingssystem, idet nogle så ville tilmelde sig på én måde og andre lige før start. Per 
Sørensen ville dog tænke over, om proceduren kunne forenkles.  
 
Ad 5 – O-afdeling 
Da der ikke var en repræsentant fra O-afdelingen til stede, udgik punktet. 
 
Ad 6 – DASU 
Der var nu styr på samtlige tilmeldinger til officialkurser 2011.  
 
Ad 7 – Øvrigt 
Christina Sjøgren havde taget teten med at planlægge sommerfesten 2011. Tak for det! Carsten Kroman ville 
sørge for at bestille Græse Gamle Skole, så vi kunne holde festen der, idet vi havde været godt tilfredse med 
lokaliteterne ved årsfesten.3   
 
Træningsdag blev drøftet igen. Måske kunne der findes tid til afholdelse af en træningsdag på 
Vestforbrændingen.  
 
Ad 8 – Næste møde.  
Næste møde blev aftalt til den 22. marts 2011.  
 
 
____________________                ____________________ ____________________         
Palle Bjørnsten                Per Sørensen                                   Carsten Kroman       
 
____________________                ____________________ ____________________        
Bettina Poulsen                                      Jon Aggestrup  Henriette Juel Bruhn 
 
 
 

                                                 
1 PB kontakte Frederikssund Brandvæsen vedr. førstehjælpskursus. 
2 CK Procedure ifbm, ID-numre.  
3 CK bestille Græse Gamle Skole til sommerfesten 


