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Referat af bestyrelsesmøde 5 i Viking Auto Sport. 
 

År 2009, tirsdag den 2. juni kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport.  
 
Tilstede var følgende: Erik Rasmussen, Jon Aggestrup, Rasmus Carstensen, Carsten Kroman, Palle 
Bjørnsten, 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. 

 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent.  
 
Indledningsvist blev oplæst brev fra Bent Mikkelsen, formand for DASU, der oplyste, at DASUs 
generalsekretær Bo Baltzer Nielsen havde valgt at opsige sin stilling. Det fremgik endvidere af brevet, at der 
var interne spændinger både i bestyrelsen internt og mellem bestyrelsen og sekretariatet i DASU. Det blev 
besluttet at lægge brevet ud på hjemmesiden.  
 
Ad 1 – Protokol. 
Referat 4 af bestyrelsesmødet afholdt den 21. april 2009 var skrevet, men endnu ikke lagt ud på 
hjemmesiden. Dette skyldtes blot en forglemmelse om at orientere Svendsen.  
 
Ad 2 – Formanden. 
Det blev igen drøftet, om bloggen på hjemmesiden skulle lukkes, idet den ikke blev brugt. Den manglende 
brug kunne formentlig skyldes, at indlæg skulle oprettes af Palle Bjørnsten, og at det således ikke var frit at 
oprette indlæg. Det blev derfor besluttet at finde en løsning, således at alle kunne oprette et indlæg, og så på 
et senere tidspunkt tage stilling til, om bloggen fortsat skulle være på hjemmesiden.  
 
Bloggen er efterfølgende ændret, således at alle kan lægge indlæg ud. Man skal blot logge ind med e-mail: 
vas@vikingautosport.dk og kode vas018. 
 
Palle Bjørnsten oplyste, at kalenderen på hjemmesiden var opdateret.  
 
Det blev drøftet, om klubben skulle holde en sommerfest. Umiddelbart var det opbakning til forslaget. Det 
blev drøftet, om en eventuel sommerfest skulle holdes i kombination med en eventuel træningsdag. Dette 
blev dog afvist, idet det kunne blive besværligt for de, der havde både servicevogn, trailer og racerbil med. 
Bestyrelsen blev endvidere enig om, at en eventuel sommerfest skulle finansieres 100% af deltagerne, idet 
der ikke var penge i klubbens kasse til afholdelse af fester på daværende tidspunkt.  
 
Festudvalg foreløbigt bestående af Rasmus Carstensen og Henriette Juel Bruhn blev nedsat. Henriette Juel 
Bruhn ville undersøge, om der overhovedet var stemning blandt klubbens medlemmer for en sommerfest.  
 
Palle Bjørnsten havde siden sidste bestyrelsesmøde undersøgt muligheden for, at VAS kunne få 
anmelderlicens til DASU. Det var slet ikke muligt for klubber at få anmelderlicens, hvorfor der ikke var 
grund til at drøfte emnet nærmere.  
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Ad 3 – Økonomi. 
Carsten Kroman oplyste, at kassebeholdningen i klubbens ”almindelige kasse” var 0,00, men at der var 
modtaget regninger fra DASU, som skulle betales. Den lave kassebeholdning skyldtes primært, at der 
manglede betaling af helt eller delvist kontingent fra flere af klubbens medlemmer.  
 
Den manglende betaling skyldtes hovedsagelig kludder i forbindelse med udmeldinger fra DASU om 
hvorledes kontingent til DASU skulle betales ved årets start. DASU meldte først ud, at kontingentet til 
DASU kr. 450,00 skulle betales direkte til DASU af de enkelte medlemmer. Derfor havde en del medlemmer 
ved årets start alene indbetalt kr. 250,00 til klubben i kontingent. Senere viste det sig, at de enkelte 
medlemmer IKKE skulle betale direkte til DASU, men at klubberne i stedet blev opkrævet de kr. 450,00 i 
kontingent pr. medlem. Nogle medlemmer skyldte således klubben kr. 450,00 for det kontingent klubben 
havde betalt for medlemmet til DASU. Carsten Kroman skønnede, at der manglede indbetalinger fra 
medlemmer for i omegnen af kr. 5.000,00. Carsten Kroman ville kontakte de pågældende medlemmer.  
 
Det blev endvidere aftalt, at der skulle udarbejdes kvartalsstatus pr. 30. juni 2009. Carsten Kroman ville 
udarbejde denne status. 
 
Klubben havde pr. den 2. juni 2009 80 medlemmer.  
 
Ad 4 – R-afdelingen. 
Per Sørensen oplyste, at der havde været 15 biler til start ved KM4 den 26. maj 2009 og 12 biler til start ved 
KM3 den 27. april 2009. Antallet var en smule højere end forventet.  
 
Det blev drøftet, om klubben skulle reklamere mere for afholdelse klubrallykurserne, eventuelt på 
rallyinfo.dk. Det blev besluttet at lægge informationer ud på rallyinfo.dk. Palle Bjørnsten ville forestå 
kontakten til Preben fra rallyinfo. I samme forbindelse blev det drøftet, om der var kapacitet til at hjælpe nye 
kører ved disse klubrallykurser. Per Sørensen anførte, at idet der nu var uddannet flere løbsledere i klubben, 
kunne afviklingen af KM overlades til disse, og Per ville således få mulighed for at bruge sine erfaringer på 
at hjælpe og instruere de nye kørere.   
 
Per Sørensen oplyste endvidere, at der desværre muligvis var opstået en forhindring i forbindelse med 
klubbens mangeårige anvendelse af Vestforbrændingen, Frederikssund til klubrallyprøver og træningsdage. 
Fra nu af skulle klubben også søge natur- og miljøudvalget hos kommunen i forbindelse med tilladelse til 
brug af området. Dette skyldtes, at der skulle gives dispensation, idet AV alene havde ret til at ”udlede” en 
vis mængde støj, og klubbens anvendelse kunne medføre, at kvoten blev overskredet. Den første ansøgning 
var sendt til kommunen. Ovenstående kunne derfor også få indflydelse på afholdelse af en eventuel 
træningsdag.  
 
Der var den 2. juni 2009 kr. 5.872,00 i ”løbskassen” efter afholdelse af samtlige udgifter i forbindelse med 
afvikling af løb. Det blev aftalt at kr. 5.800,00 skulle overføres til klubbens ”almindelige kasse”, således at 
de sidste regninger kunne blive betalt med det samme.  
 
Endvidere blev muligheden for sponsorater på klubbens hjemmeside drøftet. Dette ville blive drøftet igen 
senere.  
 
Spørgsmål i forbindelse med den forestående afholdelse af en afdeling af SM, afholdelse af en eventuel 
træningsdag, oprettelse af en ”Viking-cup” o.lign., ville blive behandlet på et løbsudvalgsmøde. Henriette 
Juel Bruhn ville sørge for indkaldelse til møde. 
 
O-afdelingen. 
Erik Rasmussen orienterede om indkommet post.  
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Der var modtaget en invitation til at udstille til ”Frederikssund for fulde sejl” den 22. august 2009. Det blev 
aftalt, at VAS skulle vise flaget til dette arrangement, især henset til, at det skulle foregå i Frederikssund, og 
at dette ville være en mulighed for at vise beboerne, hvem og hvad det er, der ”larmer” i byen en gang i 
mellem. Per Sørensen ville gerne sørge for at fremskaffe biler til udstillingen, mens Erik Rasmussen ville 
sørge for tilmelding.  
 
Fra Pedersholm var modtaget invitation til åbent-hus-arrangement den 16. august 2009. Umiddelbart var der 
ikke den helt store stemning for deltagelse. 
 
Der havde været afholdt stormøde på Pedersholm, og der var modtaget regnskab, budget og referat fra 
mødet. Der var intet af det fremsendte, der havde betydning for klubben, idet klubben ikke betaler lejen. 
 
Erik Rasmussen oplyste slutteligt, at O-afdelingen forestår afvikling af en afdeling af SM i orienteringsløb 
den 24. oktober 2009.  
 
Ad 6 – DASU. 
Brev fra DASUs formand, Bent Mikkelsen, var blevet behandlet indledningsvist på mødet.  
 
Ad 7 – Øvrige punkter. 
Udstilling til Bilens Dag i Stenløse Centeret: 
Bilens Dag blev desværre afviklet i meget, meget dårligt vejr. Det regnede næsten hele dagen, og idet 
Stenløse Centeret er et udendørscenter, havde dette meget stor indflydelse på fremmødet af tilskuere. Positivt 
var det dog, at klubben havde fået lidt omtale i de lokaler medier i forbindelse med arrangementet. 
 
Det blev foreslået, at det eventuelt ved andre arrangementer kunne være en idé at udlodde en tur i en rallybil 
eller lignende. Det blev aftalt at vente med at tage stilling til dette, til det blev aktuelt. 
 
MinSport.dk på dr.dk. 
Palle Bjørnsten havde modtaget mail fra DR, med meddelelse om, at klubben endnu ikke havde udsendt 
indlæg på siden. Dette kom lidt bag på bestyrelsen, idet den seneste melding fra DR havde været, at vi skulle 
afvente nærmere instruktion fra DR, inden nogen begyndte på noget.  
 
Det blev aftalt, at der hurtigst muligt skulle udarbejdes et nyhedsbrev til klubbens medlemmer med 
informationer om projektet. Endvidere blev det aftalt, at Henriette Juel Bruhn skulle kontakte DR og høre, 
hvad meningen var med den mail, som Palle Bjørnsten havde modtaget. 
 
Henriette Juel Bruhn har efterfølgende talt med sportsredaktør Jes Nielsen fra DR, der oplyser, at DR ved en 
fejl havde glemt at sende mail til VAS med informationer om opstart af projektet. Nyhedsbrev herom er 
under udarbejdelse. 
 
Ad 8 – Næste møde. 
Ifølge kalenderen, var næste bestyrelsesmøde planlagt til den 1. september 2009. Det blev drøftet, om der var 
behov for afholdelse at et bestyrelsesmøde inden 1. september 2009, eventuelt med henblik på gennemgang 
af det under punkt 3 nævnte kvartalsregnskab. Umiddelbart var holdningen, at dette formentlig ville kunne 
klares over mail, men at et ekstra møde kunne tages op til overvejelse, hvis behovet skulle vise sig. 
 
Der var herefter ikke yderligere punkter til behandling, og mødet blev derfor hævet.  
 
 
 


