
Referat af bestyrelsesmøde 6 i Viking Auto Sport. 
 

År 2009, tirsdag den 8. september kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport. For mødet forelå 
følgende dagsorden: 
 

1) Protokol 
2) Formanden – v/ Palle Bjørnsten 
3) Økonomi – v/ Carsten Kroman 
4) R-afdeling – v/ Per Sørensen 
5) O-afdeling – v/ Erik Rasmussen 
6) DASU 
7) Øvrige punkter. 
8) Næste møde. 

 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent.  
 
Indledningsvist blev indkaldelse til Opstillingsmøde Øst drøftet. Det blev besluttet, at Per Sørensen og Palle 
Bjørnsten skulle deltage i mødet for Viking Auto Sport. Mødet ville finde sted den 9. september 2009. Det 
blev besluttet, at Viking Auto Sport ville indstille Johannes Fraas og Erik Larsen til Rally-udvalget. Til 
orienteringsudvalget ville VAS indstille Verner Hald. 
 
Ad 1 – Protokol. 
Per Sørensen opfordrede til, at referaterne blev udskrevet i papirformat og blev underskrevet af de 
tilstedeværende. Henriette Juel Bruhn lovede at sørge for udskrifter og at opbevare referaterne i ”hard-copy” 
i en protokol. 
 
Ad 2 – Formanden. 
Palle Bjørnsten foreslog, at bestyrelsesreferaterne blev lagt på hjemmesiden under sit eget punkt 
”bestyrelsen”. Det blev besluttet at oprette et særskilt afsnit på hjemmesiden til bestyrelsen. 
 
Bloggen blev brugt bedre nu. Det blev foreslået, at det skulle ske en markering – eksempelvis ”ny”, på 
overskriften til bloggen på hjemmesiden, når der var indlagt nye indlæg. Palle Bjørnsten ville høre Svendsen 
om dette var muligt.  
 
Der havde ikke været megen tilbagemelding vedrørende grillaftenen, hvorfor det var blevet besluttet at aflyse 
denne.  
 
Ad 3 – Økonomi. 
Carsten Kroman oplyste, at der var 86 aktive medlemmer i klubben. Desværre manglede en del medlemmer 
stadig at indbetale enten helt eller delvist kontingent. Klubben havde et tilgodehavende for kontingenter på 
ca. kr. 11.000,00. 
 
Klubben havde ca. kr. 4.900,00 i kassen, foruden den beholdning, der var i rally-afdelingens kasse. 
 
Ad 4 – Rallyafdelingen. 
Per Sørensen oplyste, at der pt. var kr. 4.382,00 i kassen – og dette var efter, at der var overført beløb til 
kassererens kassebeholdning. Klubben havde i forbindelse med det seneste KM-løb måtte give kage til 
Silvan, idet et drivhus desværre blev beskadiget i forbindelse med afholdelse af løbet. Per Sørensen havde 
som undskyldning givet kr. 200,00 til kagekassen i Silvan, som ellers ikke gjorde mere ud af den sag.  
 
Per Sørensen henstillede til, at løbsafdelingsmedlemmerne blev bedre til at koordinere afholdelse af de 
lukkede klubløb, og opfordrede til lidt bedre samarbejde.  
 



Per Sørensen havde modtaget en henvendelse fra Lene Jørgensen i DASU vedrørende afholdelse af et 
arrangement på Hillerød Tekniske Skole. Arrangementet skulle være i forbindelse med Dansk Metal. Per 
Sørensen ville tage kontakten til skole og Lene Jørgensen og høre nærmere. 
 
Per Sørensen opfordrede til, at det blev undersøgt, om Viking Auto Sport kunne være berettiget til eventuelle 
tilskud fra det offentlige. Henriette Juel Bruhn lovende at undersøge dette nærmere. 
 
Ad 5 – Orienteringsafdelingen. 
Der var modtaget en henvendelse fra Henrik fra orienteringsafdelingen, om hvorvidt bestyrelsen ville være 
behjælpelig med at holde Pedersholm åben og sørge for mad til en afdeling af Sjællandsmesterskabet i 
orienteringsløb. Løbet hed ”Nordsjælland by night” og skulle afvikles den 31. oktober 2009.  
 
Bestyrelsen besluttede at hjælpe til, og Henriette Juel Bruhn ville sørge for maden.  
 
Ad 6 – DASU. 
Det var indledningsvist på mødet besluttet, at Per Sørensen og Palle Bjørnsten skulle repræsentere 
VAS ved Opstillingsmøde Øst. 
 
Ad 7 – Øvrigt. 
Palle Bjørnsten foreslog, at klubben i år skulle nominere ”årets frigear”, og at prisen skulle gå til 
personer, der havde gjort en ekstraordinær indsats for klubben i årets løb. Bestyrelsen tilkendegav, 
at det var en god idé. Forskellige forslag blev fremsat, og det blev besluttet at gå videre med ideen 
på næste møde. 
 
Ad 8 – Næste møde. 
Det blev foreslået og besluttet, at næste bestyrelsesmøde skulle rykkes fra den 29. september til den 
6. oktober 2009.  


