
Referat af bestyrelsesmøde 4 i Viking Auto Sport. 
 
År 2009 tirsdag den 21. april 2009 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport kl. 19:30. 
 
Tilstede var: Per Sørensen, Palle Bjørnsten, Jon Aggestrup, Rasmus Carstensen, Erik Rasmussen, Kasper 
Rasmussen, Carsten Kromann og Henriette Juel Bruhn. 
 
For mødet forelå følgende dagsorden: 
 
 

1) Protokol 
2) Formanden 
3) Økonomi 
4) R-afdelingen 
5) O-afdelingen 
6) DASU 
7) Øvrige punkter 
8) Næste møde. 

 
Henriette Juel Bruhn blev valgt som referent. 
 
Ad 1 – protokol. 
Der forelå ikke referat af bestyrelsesmøde 3 afholdt den 10. marts 2009, idet mødet var meget kort og der 
ikke blev truffet beslutninger. Grunden hertil var, at det var i perioden, hvor der blev brugt meget tid på 
planlægning af Yokohama-sprintet.  
 
Ad 2 – formanden.  
Hjemmesiden. 
Det kunne konstateres, at bloggen på hjemmesiden ikke blev brugt. Det blev diskuteret, om den skulle lukkes 
igen. Indtil videre blev det besluttet at lade den være åben, og undersøge om den manglende brug skyldtes, at 
medlemmerne ikke kunne oprette emner på bloggen, uden at Palle Bjørnsten godkendte dette.   

 
Materialeansvarlig. 
Der var blevet ryddet op i kælderrummet, og det blev drøftet, om det var en god idé, at én person havde 
ansvaret for materialerne og sørgede for bestillinger mv. Ideen blev indtil videre forkastet, idet det indtil 
videre havde fungeret uden en materialeansvarlig.  

 
Anmelderlicens. 
Det var muligt for klubben at søge DASU om en anmelderlicens, således at klubben fremover kunne tilmelde 
kørerne til de forskellige løb. DASU opkrævede gebyr herfor, og det blev derfor besluttet først at tage stilling 
til dette spørgsmål, når der forelå oplysninger om gebyrets størrelse fra DASU. 

 
Yokohama: 
Afviklingen af 1. afdeling af Yokohamamesterskabet blev diskuteret. Overordnet set havde løbet været en 
succes og der havde været positive tilbagemeldinger fra kørerne og der var ikke modtaget klager fra hverken 
lodsejere eller øvrige naboer. 
Forbedringer i forhold til et eventuelt løb i 2010 blev drøftet. Mulige forbedringer kunne være opstilling af 
mere byggepladshegn – specielt rundt om Citröens grund, en gangbro over banen og bedre instruktion af 
officials, herunder eventuelt tidligere og flere instruktionsmøder.  
Det blev besluttet at udsende individuelle takkebreve til sponsorerne og at omdele enslydende takkebreve til 
lodsejerne.  
 



Ad 3 – økonomi. 
Carsten Kromann oplyste, at der var udarbejdet korrigeret regnskab for perioden 1. november 2007 – 31. 
oktober 2008. 
 
Der var ca. kr. 1.000,00 på kassererens konto, og herudover skyldte et par medlemmer at betale deres 
kontingent. Klubben havde været flink at indmelde et par medlemmer i DASU, således at de kunne komme 
til start i et snarligt løb, førend de havde betalt deres kontingent til klubben, men dette var en 
engangsforseelse og ville ikke blive gentaget. Fremover vil ingen medlemmer blive registeret i DASU førend 
kontingentet var indbetalt.  
 
Klubben havde endvidere en kontantbeholdning i rally-afdelingen, hvilket ville blive gennemgået under 
dagsordenens punkt 4. 
 
Klubben havde den 21. april 77 medlemmer. 
 
Ad 4 – R-afdelingen. 

 
Per Sørensen oplyste, at det fungerede fint med afregningen for hvert enkelt løb. Rallyafdelingen 
havde indtil videre haft følgende overskud ved afholdelse af løb; 
 
SM-træningsløb ca. kr. 3.700,00 
KM 2  ca. kr. 1.400,00 
Yokohama  ca. kr. 6.000,00 
 
Overskuddet fra afviklingen af Yokohama blev lidt mindre end budgetteret, hvilket primært 
skyldtes, at det i henhold til Yokohamas slutinstruktion havde været muligt at afmelding helt ind til 
kl. 10:00 på selve dagen, hvilket en del havde benyttet sig af. Normalt er fristen for afmelding 3 
dage inden, og afmeldes efter fristen eller udebliver teamet opkræves startgebyr alligevel. Der 
havde derfor været lidt færre betalende teams end der var budgetteret med. Derudover havde der 
været parkeret nogle lastvognsanhængere uheldigt på prøven, og det havde været nødvendigt at få 
disse fjernet. Udgiften hertil udgjorde kr. 2.000,00, som der heller ikke havde været budgetteret 
med.  
 
Indestående på rallyafdelingens konto var ca. kr. 17.000,00, men derfra skulle trækkes ca. kr. 8.100,00 for 
løbsafgift til DASU for Yokohama, hvilken endnu ikke var opkrævet. 
 
KM 4, der skulle have været afholdt den 12. maj 2009, var endnu ikke søgt, og det blev derfor besluttet at 
rykke løbet til den 26. maj 2009.  
 
Det blev drøftet, om klubben skulle reklamere mere for de kursusløb, der blev afholdt. Det blev aftalt, at 
Palle Bjørnsten skulle kontakte Rallyinfo.dk og bede dem annoncere for kursusløbene.  
 
Det blev foreslået at afholde en træningsdag i sommeren, eventuelt med efterfølgende grill-arrangement. Der 
var stemning for dette og bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget.  
 
På sigt kunne klubben godt bruge nogle bedre radioer. Dog var økonomien ikke til det p.t., men Jon 
Aggestrup ville dog for en god ordens skyld undersøge priserne. 
 
Der var stillet forslag om at tildele klubbens teams faste startnumre til de lukkede klubløb, men dette forslag 
blev dog afvist, mest fordi der ikke havde været tradition for at køre med startnumre overhovedet til de 
lukkede klubløb.  



Idet Dansk Metal var sponsor for DASU fra og med 2009, havde DASU oprettet MetalRally. MetalRally er 
en ”turnering” i klubrallyløbene, hvor medlemmer af Dansk Metal under 24 år kan deltage. MetalRally kan 
køres i klasse 1 i klubrally. Bestyrelsen besluttede, at Viking Auto Sport ikke ville åbne mulighed for en 
MetalRally turnering, idet der ikke er en fordel for klubben.  
 
Ad 5 – O-afdelingen. 
O-afdelingen skulle afvikle ”Nordsjælland-by-night” den 31. oktober 2009.  
 
Ad 6 – DASU. 
Intet til behandling. 
 
Ad 7 – Øvrigt. 
Viking Auto Sport havde modtaget en henvendelse fra dr.dk vedrørende et nyt projekt; MinSport.dk. DR 
ville henover sommeren igangsætte projektet, der efter DRs opfattelse skulle blive Danmarks største 
sportsportal. DR skrev i henvendelsen, at de havde kontaktet eliteklubber inden for de forskellige 
sportsgrene, for at høre om de ville deltage i projektet.  
 
Projektet indebar, at klubben jævnligt – dvs. minimum 1 gang ugentligt – skulle indsende indlæg om 
hvorledes det gik i klubben til dagligt, referater af hvordan det var gået klubbens medlemmer til de 
forskellige løb og lignende.  
 
Det blev besluttet at acceptere invitationen til projektet med Henriette Juel Bruhn som tovholder, dog på 
betingelse af, at der var hjælp til produktion af indlæg og billeder. Deltagelsen var naturligvis også betinget 
af, at klubbens medlemmer var velvilligt indstillet.  
 
Baggrunden for accepten var primært et ønske om, at projektet kunne være med til at skabe lidt mere 
opmærksomhed om rallysporten og forhåbentlig derved åbne lidt flere døre i forbindelse med muligheder for 
afvikling af løb, og forhåbentlig også lidt større muligheder for sponsorstøtte. 
 
Der ville blive udarbejdet særskilt nyhedsbrev til medlemmerne vedrørende ovenstående.  
 
Den 16. maj 2009 mellem kl. 9:00 – 14:00 afholdtes ”bilens dag” i Stenløse Centeret. Viking Auto Sport 
skulle ved den lejlighed udstille med 2 biler. Jon Aggestrup var tovholder på det projekt. Der ville blive 
annonceret i ”UgeNyt” den 12. maj 2009. Der ville blive medbragt DASUs foldere vedrørende klubrally og 
Viking Auto Sports egne foldere.   
 
Ad 8 – Næste møde. 
Næste møde var planlagt til den 2. juni 2009.  
 
Dagsordenen var herefter udtømt, og mødet blev hævet.  

  


