
Referat af bestyrelsesmøde 4 år 2011 i Viking Auto Sport 
 
 

Tirsdag den 21. juni 2011 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 4 i 2011 i Viking Auto Sport i klubbens lokaler på 
Pedersholm. Til stede var; Per Sørensen, 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 
Referatet af bestyrelsesmøde 3 var endnu ikke skrevet, hvilket Henriette Juel Bruhn beklagede – men fik dog 
tjansen som referent alligevel.  
 
Ad 2 – Formanden. 
Palle Bjønsten gjorde opmærksom, at det var et stykke tid siden, der sidst var afholdt bestyrelsesmøde, men 
jf. beslutningen på seneste bestyrelsesmøde, så var det heller ikke nødvendigt med bestyrelsesmøde hver 6. 
uge.  
 
Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kroman havde meldt afbud pga. sygdom.  
 
Indmeldelsesblanketten på hjemmesiden blev korrigeret en smule, således at den forhåbentlig blev mere 
brugervenlig.  
 
Derudover blev det drøftet, at det var ved at være tid til et halvårsregnskab.  
 
Ad 4 – Rallyafdelingen 
Da der formentlig ikke var en løbsleder til 3. afdeling af Viking Cup den 6. august 2011, blev muligheden for 
at rykke løbet luftet.  
 
Med hensyn til klubbens afdeling af SM, der skulle afvikles i oktober, blev det oplyst, at der blev arbejdet på 
nogle spændende tiltag – i al fald, hvad angik tilmelding og startgebyr. 
 
Der blev spurgt til, om der var planlagt rallykurser (ikke at forveksle med klubrallykurser). Hertil blev svaret, 
at det tager vi hen ad vejen i det omfang behovet opstår.   
 
Ad 5 – O-afdeling 
Erik Rasmussen kunne berette, at VAS’ afdeling af SM/DM, som skulle have været afholdt i juni, var blevet 
rykket til den 19. november, idet løbslederen var blevet syg. Dette var i øvrigt samme dato, som vi afvikler 
finalen i Viking Cup.  
 
Ad 6 – DASU 



DASU havde udsendt oplysninger om, at det fælles gruppelivsforsikring var opgraderet. Palle ville 
undersøge indholdet heraf nærmere, hvorefter der skulle lægges information herom ud til medlemmerne på 
hjemmesiden. 
 
Ad 7 – Øvrigt 
Christina Sjøgren og Line Petersen var i fuld gang med at planlægge sommerfesten, der ville blive afholdt 
den 10. september på Gl. Græse Skole.  
 
Det blev foreslået, at de officials, der havde hjulpet ved Rallysprintet i april, skulle tilbydes gratis ”start”. 
Forslaget blev ikke debatteret helt til ende.   
 
Ad 8 – Næste møde.  
Næste møde blev aftalt til den 9. august 2011. Endvidere blev det planlagte bestyrelsesmøde den 1. 
november 2011 flyttet til den 25. oktober 2011.  
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