
Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 i Viking Auto Sport. 
 
År 2009, tirsdag den 3. november 2009 kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i 
klubbens lokaler på Pedersholm. 
 
Tilstede var; Carsten Kroman, Rasmus Carstensen, Palle Bjørnsten, Jon Aggestrup, Erik 
Rasmussen, Kasper Rasmussen, Per Sørensen og Henriette Juel Bruhn. 
 
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. 

 
Ad 1 – Protokol. 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent.  
 
Ad 2 – Formanden. 
Uddannelseskalenderen blev igen gennemgået. Bestyrelsen besluttede, at der ikke umiddelbart var 
behov for yderligere uddannelse af officials – udover vedligeholdelsen af licenser ved follow-up 
kurser. Klubben var nu godt klædt på uddannelsesmæssigt.  
 
Ad 3 – Økonomi. 
Carsten Kroman fremlage og gennemgik udkastet til regnskabet for perioden 1. november 2008 – 
31. oktober 2009. Der var aftalt revision mandag den 9. november 2009. Regnskabet manglede dog 
indarbejdelse af indtægter fra rallyafdelingen.  
 
De enkelte poster blev nøje gennemgået. Carsten Kroman havde på baggrund af de udsendte 
rykkerskrivelser modtaget henvendelse fra et par medlemmer, der alene havde ønsket at være 
passive medlemmer i 2009, men som var blevet oprettet hos DASU som aktive og med grundlicens. 
Carsten Kroman ville kontakte DASU og høre, om de ville tilbagebetale grundlicenserne, som 
aldrig var blevet indløst.   
 
Ad 4 – Rallyafdelingen. 
Sæsonens sidste klubløb var søgt og godkendt. Løbet ville blive afholdt den 21. november 2009.  
 
Per Sørensen, Jon Aggestrup og Henriette Juel Bruhn ville deltage i Metalrally-arrangement på 
Hillerød Tekniske Skole den 20. november 2009.  
 
Per Sørensen anførte, at løbskalenderen for 2010 måtte betragtes som meget tilfredsstillende for 
VAS. Rallysprintet den 1. april 2010 havde af DASU fået navnet Viking Rally Sprint og ville blive 
tællende til GRB-cup, Volvo Original Cup og til historisk.  
 
I forbindelse med ”KR-light” ville Per Sørensen undersøge muligheden for sponsorater.  



 
Ad 5 – Orienteringsafdelingen. 
Afviklingen af ”Nordsjælland by Night” havde givet et overskud på kr. 250,00 for selve løbet og kr. 
500,00 ved salg af mad.  
 
Erik Rasmussen oplyste, at orienteringsafdelingen havde planer om at afholde et lignende 
arrangement til næste år.  
 
Ad 6 – DASU. 
Palle Bjørnsten oplyste, at der endnu ikke var indkaldt til repræsentantskabsmøde i DASU. 
Indkaldelsen måtte være på trapperne.  
 
Ad 7 – Øvrigt. 
Årets frigear blev færdigdebatteret og 4 personer blev valgt til at modtage prisen. De 4 personer, 
som var blevet valgt, fordi de havde gjort en ekstra indsats for klubben, ville som tak modtage et 
æresmedlemskab af klubben for året 2010. Æresmedlemskabet ville alene dække kontingent til 
klubben og ikke kontingent til DASU. Prisen ville blive overrakt ved klubbens årsfest. 
 
Marianne Sverbæk havde forespurgt bestyrelsen om mulighed for udlevering af presseveste til 
VAS’ klubløb. Det blev foreslået, at man skulle forespørge DASU, om det ikke ville være en idé, at 
DASU stod for at udlevere presseveste, der ville være gældende til alle DASU-løb. Palle Bjørnsten 
ville kontakte DASU. 
 
Indkaldelserne til generalforsamlingen var sammen med forslag til ændringer af foreningens 
vedtægter var udsendt. Forslaget til vedtægtsændringerne blev gennemgået, og på den baggrund 
blev det besluttet at foreslå en ændring til forslaget i § 8. Ændringen var, at forslagene skulle 
offentliggøres for klubbens medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen på klubbens 
hjemmeside.  
 
Ad 8 – næste møde. 
Næste møde blev aftalt til den 10. november 2009 kl. 18:00, altså umiddelbart før klubbens 
generalforsamling. 
 
 


