
Referat af generalforsamling Viking Auto Sport 10 november 2009. 

 

1. Valg af dirigent, Leon Spiegelhauer og referent Bettina Poulsen. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var indkaldt i tide. 

2. Formandens beretning: Palle gennemgik året der er gået og næste år. Der var ikke nogen 

kommentar til beretningen. 

Formandens beretning 2009 
 

Kære medlemmer 
 
Ved sidste generelforsamling blev jeg valgt som formand for klubben, og nu – et år efter – erfarer jeg 
med glæde, at vi har rykket os fremad. I forbindelse med valget, meldte jeg mig samtidig ud af vores 
rally-løbsudvalg for de årlige motorløb, for at koncentrere mine kræfter i klubbens interesse, og har 
positivt konstateret, at nye kræfter har taget over, og de har allerede i år været til eksamen med et SM 
løb i klubrally. Jeg har set at dommeren var meget tilfreds.  
 
De øvrige bestyrelsesposter blev også besat ved sidste generelforsamling, og her jeg vil jeg specielt 
gerne fremhæve, det store tilskud, både bestyrelsen men også hele klubben har fået, ved at der nu er en 
kvinde med i bestyrelsen. Henriette er desværre ikke til stede i aften – grundet arbejde. De kvindelige 
øjne i en mandesport, er rigtig gode for en udvikling mod et bredere publikum og ikke mindst flere 
kvindelige deltagere. Jeg vil gerne opfordre andre kvinder til at melde sig til klubbens bestyrelsesposter – 
måske allerede i aften.  
 
Efter en misforståelse af DASU’s regler for opkrævning af kontingent og licens, havde vi en udfordring 
med at få opkrævet korrekt kontingent. Denne fejl har faktisk fulgt os økonomisk hele sæsonen. Carsten 
har med en kraftig slutspurt fået styr på det. Til næste sæson kender vi reglerne, og regner ikke med, at 
det giver yderligere problemer. 
 
Hjemmesiden www.vikingautosport.dk bliver vedligeholdt af Erik Svendsen (gul Ford Escort), og efter et 
par justeringer i løbet af sæsonen, har vi nu en hjemmeside, der ses af mere end 75 personer dagligt. 
1000 tak til Erik – der heldigvis ikke har sagt jobbet som Webmaster op endnu. Samtidig med denne 
aktive brug af vores hjemmeside, har bestyrelsen valgt at nedlægge klubbladet og kun bruge 
hjemmesiden til informationer. En beslutning som ser ud til at være rigtig. 
Apropos hjemmesiden – her vil jeg gerne på egne og på bestyrelsens vegne sige, et stort tak til Janne, 
Robin, Marianne og Carsten som er ude og fotografere og filme klubbens medlemmers biler, redigere 
dem og lave flotte introer på hjemmesiden og på youtube.com. Det sætter absolut også klubben på 
landkortet, og deres billeder bliver nu også brugt af ”de store teams” og Autosport. Også tak til Brian og 
Joakim for jeres billeder. Bliv endelig ved. Klubben har også en Facebook gruppe, hvor der er 105 
medlemmer. Så de kender os godt ude i cyberspace. 
 
Vi holdt Rallysprint skærtorsdag – et løb som nu er en tradition. Tak til alle jer der var med som officials 
på dagen. Vi har allerede søgt løbet i 2010 (den 1. april), og her skal den have fuld gas. Vi arbejder på et 
rigtigt rallysprint – Viking Rallysprint 2010 – hvor ”de store drenge” også vil komme og køre. Så til denne 
dag skal vi bruge endnu flere officials end i år, da vi selv vil/skal stå for alt. Sæt derfor kryds i kalenderen 
allerede nu, og inviter gerne din samlever med også. 
Vi holdt et åbent KR løb i foråret, hvor der var fin deltagelse fra hele Sjælland. Til næste år, skal vi 
søsætte noget der hedder Viking Cup. En turnering over 4 løb (2 i foråret og 2 i efteråret), som er åbne 
for alle, og samtidig tællende til klubmesterskabet. Disse løb er også søgt ved DASU allerede nu. 
Vores klubmesterskab har igen i år været rigtig godt besøgt, med 13 point-deltagere i div. 1, 12 point-
deltagere i div. 2 og 8 point-deltagere i div. 3. Altså har 33 forskellige mandskaber været til start. Det er 
en meget flot tilmelding, og et er helt sikkert – det er vores nærmeste klubber meget misundelige over. 
Tak til løbsudvalget for disse flotte løb. 
 

http://www.vikingautosport.dk/


Vi har også stået for en afdeling af Sjællandsmesterskabet i O-løb. En motorsportsgren der ikke er så 
udbredt på vores breddegrader, men stadig dyrkes af dygtige observatører og chauffører i ind og udland. 
Vi har – så vidt jeg er orienteret – 5 aktive hold i denne sport. En tak skal lyde til Henrik Jørgensen og 
Steen Olsen, for stadig at afholde disse løb i vores klubregi.  
 
Nu vi taler om deltagere generelt, er det med stolthed i stemmen, at jeg kan meddele, at der faktisk er 
hele 83 medlemmer der kan stemme til denne generelforsamling. De er her ikke alle sammen i aften – 
men tallet er et synligt bevis på at, på trods af finanskrise er der stadig mange i Nordsjælland der vil køre 
motorløb. 
 
Det var formandens beretning. Tak til bestyrelsen, som jo har nogle medlemmer på valg i dag. Tak til jer 
medlemmer og heldigvis er jeg selv først på valg til næste år – så jeg har mindst et år mere for 
bordenden i Nordsjællands største, hyggeligste og mest aktive motorklub. 
 
En motorklub i udvikling og ikke i afvikling. Tak. 
 
Palle Bjørnsten 
Formand, Viking Auto Sport. 

 

3. Regnskab: Regnskabet er omdelt. Carsten gennemgik regnskabet. Kontingenter for 2009 afspejler 

at VAS i år tjener 250 kr. på passive medlemmer. Stigningen er derfor markant fra sidste år. 

Udgifter: Kursus fylder meget på posten, men til gengæld er antallet af officials nu ret stort 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

4. Indkomne forslag: 

- Ændring af vedtægter jf. udsendte bilag, som blev udsendt sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen. Ændringerne blev gennemgået. 

- Ændring af §% stk. 3.1 Godkendt 

Debat vedr. ændring af §6 stk. 1 i forhold til den sidste tilføjelse vedr. engagement. Ændringen blev 

godkendt, under forudsætning af tilføjelsen ”Derudover må ansvarlige for arrangementer, der er 

godkendt af bestyrelsen, have en kassebeholdning på indtil kr. 10.000,00  i forbindelse med 

afholdelse af engagementer” fjernes. Årsagen var, at alle arrangementer kræver aflevering af et 

regnskab til slut. 

- Ændring af §6 stk.2. Ændringen godkendes under forudsætning af sidste del ”Kan afholde udgifter 

for indtil kr. 10.000,00. Bestyrelsen skal i så fald have et godkendt budgetoverslag forinden” 

fjernes. Paragraffen skal også have fjernet henvisning til ”overnævnte” arrangementer. 

- Ændring af §8 blev godkendt.  

5. Valg af bestyrelse: Jon Aggestrup, Carsten Kroman, Per Sørensen og Erik Rasmussen blev genvalgt. 

Der var afstemning om de to sidste bestyrelsesposter mellem Rasmus Carstensen (modtager 

genvalg), Henriette Juel Bruhn (modtager genvalg) og Bettina Poulsen (ny kandidat). Kim Egekjær 

blev valgt til stemmeoptæller. Stemmer: Henriette 20 og Bettina 15 Rasmus 5. Henriette og Bettina 

er derfor valgt i bestyrelsen. 

6. Valg af sluppleanter: Kasper Rasmussen og Hans Ole Funch var begge på valg og begge blev 

genvalgt. 

7. Valg af revisor. Kim Egekjær og Henrik Petersen var begge på valg og begge blev genvalgt 

8. Eventuelt 

- Palle: Repræsentantskabsmøde DASU. To kandidater til DASUs bestyrelse for 3 år. Anni S. 

Andersen og Henrik Pedersen blev foreslået og valgt som de personer, klubben stemmer på. 

Valg til O-udvalget: Verner Hald og Berndt Thryesen var de eneste opstillede, som klubben 



stemmer på. 

Vag til Rallyudvalgtet: Erik Larsen og Johannes Frass opstillede og blev valgt som kandidater 

Valg til Bane: Kim Bjerg blev valgt som kandidat. 

- Palle fremlagde budget 2010 ud fra udgifter for 2010. Pga. de nye kontigenter, vil klubben give 

et mindre overskud, selvom der ikke laves nogen løb. Klubben bliver dermed uafhængig af løb i 

O og R-afdelingen. Der var enighed om at det er en god løsning. 

 


