
Referat af bestyrelsesmøde 3 år 2011 i Viking Auto Sport 
 
 

Tirsdag den 22. marts 2011 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 3 i 2011 i Viking Auto Sport i klubbens lokaler på 
Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Per Sørensen, Jon Aggestrup, Bettina Poulsen, 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 
Referatet af bestyrelsesmøde 2 blev gennemgået og godkendt. Henriette Juel Bruhn blev udpeget som 
referent.  
 
Ad 2 – Formanden. 
DASU havde rette henvendelse til Palle Bjørnsten vedrørende et af klubbens medlemmers tone overfor 
DASUs sekretariat i forbindelse med ansøgning om opgradering af licens. Bestyrelsen besluttede ikke at gøre 
mere ved dette, udover at henstille til, at medlemmerne, hvis i tvivl om hvorledes man opgraderer sin licens 
eller lignende, retter henvendelse til enten én fra klubbens bestyrelse eller alternativt en repræsentant fra den 
relevante afdeling (rally eller O) 
 
Det blev besluttet, at vi skal gøre brug af medicteamkbhs tilbud om behandlere til klubbens rallysprint den 
21. april 2011. Bettina ville tage kontakt til medicteamkbh i den forbindelse.  
 
Det blev igen drøftet, at vi skal finde en bedre procedure når medlemmer forsøger at melde sig ind i klubben, 
og skal have sin grundlicens.  
 
Det blev drøftet, om der for nuværende var behov for bestyrelsesmøde hver 6. uge. Umiddelbart var 
stemningen, at det var der ikke behov for. For nuværende – og især henset til, at der løbende blev holdt 
møder i relevante afdelinger, og det mange spørgsmål i øvrigt kunne afklares over mail, blev det besluttet, at 
bestyrelsesmøder hver 2. måned sagtens kunne dække behovet.  
 
Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kroman kunne oplyse, at klubben pt. havde 85 medlemmer, der havde betalt sit kontingent. Ny og 
opdateret medlemsliste blev udleveret.   
 
Ad 4 – Rallyafdelingen 
Planlægningen af rallysprintet til afvikling den 21. april 2011 skred fremad.  
 
De enkelte løb for det kommende år var også fordelt mellem løbsudvalgets medlemmer, dette gjaldt såvel 
Viking Cup løb som afdelinger af klubmesterskabet.  
 
Det blev påpeget, at vi skal blive bedre til at lægge opdaterede resultater og stillinger op på hjemmesiden.  
 
 



Ad 5 – O-afdeling 
Der var ikke meget nyt fra O-afdelingen.  
 
Ad 6 – DASU 
Intet at bemærke. 
 
Ad 7 – Øvrigt 
Christina Sjøgren havde sammen Line Petersen opgaven med at planlægge sommerfesten.  
 
Ad 8 – Næste møde.  
Næste møde blev aftalt til den 24. maj 2011.  
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