
Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 i Viking Auto Sport. 
 

År 2009, tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i 
klubbens lokale på Pedersholm.  
 
For bestyrelsesmødet 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. 

 
Ad 1 – Protokol. 
Henriette Juel Bruhn fik jobbet som referent, og kunne i øvrigt brødebetynget indrømmet, at referat 
af bestyrelsesmødet den 8. september 2009 endnu ikke var udsendt. 
 
Ad 2 – Formanden. 
Bestyrelsen havde nu fået oprettet sit eget afsnit på klubbens hjemmeside, hvilket fungerede fint.  
 
Uddannelsekalenderen fra DASU var kommet, og det blev drøftet, hvorvidt der var behov for 
yderligere uddannelse af officials i 2010. I første omgang blev det overladt til Per Sørensen at 
gennemgå kalenderen og se, om der var kurser, som kunne gavne klubben. Alle var dog enige om, 
at det var vigtigt at vedligeholde de licenser, som klubben havde ved deltagelse i follow-up 
kurserne.  
 
Ad 3 – Økonomi. 
Der var udarbejdet rykkerskrivelser til de medlemmer, der stadig ikke havde indbetalt deres 
kontingent. Rykkerne ville blive udsendt samme dag.  
 
Der manglede stadig at blive indbetalt ca. kr. 11.000,00 i kontingenter. 
 
Ad 4 – Rallyafdelingen. 
Løbsledelsen havde knoklet på med forberedelsen af det forestående SM i klubrally. Man var 
næsten helt klar, dog manglede tilladelsen fra politiet stadig, men Per Sørensen forsikrede, at sådan 
var det tit. Den skulle nok komme.  
 
Ad 5 – Orienteringsafdelingen. 
Bestyrelsen havde ikke hørt yderligere fra orienteringsafdelingen vedrørende afviklingen af 
”Nordsjælland by night” den 31. oktober 2009.  
 
Ad 6 – DASU. 
Per Sørensen og Palle Bjørnsten havde deltaget i opstillingsmødet den 9. september 2009. De kunne 
derudover oplyse, at løbskalenderen for 2010 var offentliggjort. VAS havde fået ”vores” rallysprint 
den 1. april 2010 og en afdeling af SM i slut oktober 2010.  
 



Med hensyn til rallysprintet i april, havde VAS fået en henvendelse om, at dette også ville være 
tællende til GRB-cup og Volvo Original Cup. 
 
Derudover havde DASU indført et nyt initiativ, der indtil videre havde titlen ”KR light”. VAS 
havde søgt 4 afdelinger heraf, og det var planen, at VAS skulle afvikle ”Viking-cup” i denne serie. 
Det var planen, at afdelingerne i KR-light skulle afholdes samtidig med de 4 klubmesterskabsløb, 
som klubben plejede af afvikle på lørdage (traditionel de to første og de to sidste KM-løb) 
 
Ad 7 – Øvrige punkter. 
Forslaget ”årets frigear” blev igen debatteret. Forskellige muligheder for indstilling og afstemning 
blev drøftet. Det blev dog besluttet at udskyde endelig beslutning til et efterfølgende 
bestyrelsesmøde. 
 
Der skulle afholdes generalforsamling den 10. november 2009. Henriette Juel Bruhn ville sørge for 
at indkalde til generalforsamlingen.  
 
Endvidere blev klubbens vedtægter gennemgået for at se, om der var bestemmelser, der trængte til 
en ”opfrisker”. I al fald ville bestyrelsen stille forslag om ændring af bestemmelsen vedrørende 
kassebeholdningen, da den nuværende bestemmelse ikke var helt nutidig.  
 
Henriette Juel Bruhn ville gennemgå vedtægterne og udarbejde udkast til forslag til ændringer.  
 
Ad 8 – Næste møde. 
Næste møde ville blive afholdt den 3. november 2009. 


