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Referat af bestyrelsesmøde 1 i Viking Auto Sport. 
 

Tirsdag den 16. december 2008 kl. 19:30 afholdtes bestyrelsesmøde 1 i Viking Auto Sport. Tilstede 
var; Palle Bjørnsten, Jon Aggestrup, Per Sørensen, Erik Rasmussen, Rasmus Carstensen og 
Henriette Juel Bruhn. Der var afbud fra Carsten Kroman. Henriette Juel Bruhn var referent.  
 
For mødet forelå følgende dagsorden: 
 

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

 
Dagsorden inkl. underpunkter var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmødet. 
 
Ad 1 – protokol. 
Idet bestyrelsesmødet var det første for den ny bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen 
den 18. november 2008, forelå ingen protokol for det foregående bestyrelsesmøde at godkende.  
 
Ad 2 – Formanden. 
Palle Bjørnsten startede med at oplyse, at han – som oplyst på generalforsamlingen – ville lægge 
hovedvægten af sin energi i selve motorklubben og derfor træde en smule i baggrunden i forhold til 
at arrangere løb m.v. fremover.  
 
Formandens ønsker og visioner for klubben var, at VAS blev Sjællands største, mest aktive og 
innovative motorklub i 2011. Målsætningen blev diskuteret bestyrelsesmedlemmerne i mellem. En 
del mente, at VAS allerede havde et rigtig godt omdømme, men at det også gjaldt om at værne om 
dette. Endvidere blev rekruttering af nye medlemmer diskuteret, og det blev pointeret, at det ikke 
gjaldt om at stjæle fra andre klubber, men primært at hverve helt nye medlemmer. Men i bund og 
grund, var alle enige om hovedlinierne i målsætningen.  
 
Endvidere ville der fremover blive lagt vægt på fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen og 
udnyttelse af kompetencer og resurser. Palle havde derfor udarbejdet er forslag til organisation af 
bestyrelsen m.v.  
 
Sammensætningen blev som følger: 
 
Løbsudvalget: 
Per Sørensen 
Jon Aggestrup 
Rasmus Carstensen 
Bettina Poulsen 
Henriette Juel Bruhn 
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Teknisk udvalg: 
Palle Bjørnsten 
Rasmus Sørensen 
Rasmus Carstensen 
Kim Andersen 
Morten Olsen 
HC Nøhr 
Michael Boel 
 
O-udvalg: 
Erik Rasmussen 
Henrik Jørgensen. 
Poul-Erik Nielsen. 
 
Nyhedsbreve: 
Palle Bjørnsten 
Erik Rasmussen 
Henriette Juel Bruhn 
 
Presse. 
Bettina Poulsen 
 
Sponsorer: 
Bettina Poulsen 
Erik Rasmussen 
 
Uddannelse: 
Palle Bjørnsten 
Per Sørensen 
Erik Rasmussen. 
 
Hjemmeside: 
Erik Svendsen. 
 
Erik Svendsen havde indvilliget i fortsat at varetage opgaven med opdatering m.v. af klubbens 
hjemmeside. 
 
Bettina Poulsen vat oprindeligt medlem af Slagelse, men ønskede at skifte til VAS, og Bettina ville 
være en stor gevinst for VAS, idet hun havde stor kompetence inden for området med at arrangere 
motorløb.  
 
1Udvalgene ville blive selvstyrende og have en vis kompetence til at træffe bindende beslutninger. 
De nærmere grænser herfor ville blive klatlagt på et kommende bestyrelsesmøde.  
 
Afholdelse og beslutning om forskellige events i løbet af året ville ligge under de enkelte udvalg. 

                                                 
1 Skal viderebehandles på kommende bestyrelsesmøde. 
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På klubbens hjemmeside var alle bestyrelsesmedlemmerne oprettet med en ”VAS-e-mailadresse”, 
og mails’ne ville blive videresendt til de enkelte medlemmers personlige e-mailadresser.  
 
Der var på hjemmesiden oprettet en fælleskalender, hvor de forskellige aktiviteter skulle fremgå. 
For en dels vedkommende, var de allerede lagt ind. Brugernavn og password til brug for 
registrering af aktiviteter fremgik af det med indkaldelsen fremsendte materiale. 
 
Ad 3 – Økonomi:   
2Beklageligvis var der fejl i det regnskab, der var blevet forelagt på generalforsamlingen den 18. 
november. Idet der var afbud fra kassereren, blev det udskudt til næste møde, at gennemgå et 
korrekt regnskab.  
 
Det blev ligeledes diskuteret, hvorledes den fremtidige afregning af de enkelte løb skulle foregå. 
Palle havde lavet et forslag til regneark, i hvilket samtlige indtægter og udgifter hidrørende for hver 
enkelt løb skulle bogføres, hvorefter det enkelte løbs resultat kunne sættes direkte i årsregnskabet.  
 
Eksempelvis; 
 
KR 1 + 1.500,00 
KR 2 -  1.000,00 
SM 8 + 3.000,00 
 
3Formanden for henholdsvis Rally-udvalget og O-udvalget skulle føre hver sin konto, og ved 
afslutningen af året aflægge endeligt regnskab til kassereren. Det blev besluttet at lade punktet stå 
åbent indtil næste møde. 
 
Proceduren blev diskuteret en del. Per oplyste, at det allerede var sådan, at hvert enkelt løb havde sit 
eget regnskab. Det blev også foreslået, at kassereren jævnligt skulle orienteres om økonomien i de 
forskellige udvalg, eksempelvis kvartalsvis ved kopi af kontoudtog fra banken.  
 
Herefter blev det principielle i spørgsmålet om hvorvidt de afholdte løb skulle finansiere driften af 
VAS. Så man samlet set på økonomien i klubben, kunne kontingenterne slet ikke dække de løbende 
driftsudgifter. 
 
Med udgangspunkt i det på generalforsamlingen aflagte regnskab, fremgik, at kontingent, der 
tilfaldt klubben efter afgifter til DASU udgjorde kr. 5.134,00.  
 
Udgifterne til klubblad, årsfest, fotokopiering, leje af klublokale, generalforsamling, rengøring, 
materialer og repræsentantskab havde udgjort kr.13.142,00. Disse udgifter var vel at mærke renset 
for udgifter i forbindelse med afholdelse af løb, eksempelvis præmier og mesterskabspokaler.  
 
Til sammenligning kunne pointeres, at afholdelse af løb havde genereret en indtægt på godt kr. 
20.000,00.  
 

                                                 
2 Emnet behandles på næste møde. 
3 Emnet behandles på næste møde. 
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Det kunne derfor udledes, at kontingenterne fra medlemmerne ikke kunne dække de almindelige 
driftsudgifter i klubben. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at indtægter fra afholdelse af løb 
ikke skulle finansiere klubbens drift. Både fordi klubben ikke skulle være afhængig af denne 
indtægt, og derved være tvunget til afholdelse af løbene, men også fordi der var bred enighed om, at 
eventuelt overskud i den forbindelse brude bruges til uddannelse og materiel m.v. for til at gøre 
kommende løb endnu bedre end de allerede var.  
 
Kontingent: 
Kontingentet i VAS var ikke steget i en årrække. Dette var også blevet diskuteret på 
generalforsamlingen, hvor det blev tilkendegivet fra en del medlemmer, at kr. 700,00 var et 
fornuftigt årskontingent. 
 
Der var dog kommet nye retningslinier fra DASU, hvorefter de enkelte medlemmer skulle betale 
grundlicens på kr. 450,00 direkte til DASU. Det blev derfor besluttet, at kontingentet til VAS ville 
være kr. 250,00 for 2009.  
 
Rabat i forbindelse med husstandsmedlemmer ville ikke længere blive givet, idet denne rabat 
tidligere skyldtes, at grundgebyret til DASU, som VAS tidligere havde betalt, var nedsat for 
husstandsmedlemmer. Der var derfor ikke længere nogen besparelse for klubben ved 
husstandsmedlemmer.  
 
Formentlig ville det samlet set fremover bliver billigere for det enkelte medlem, idet licens og 
medlemskab af klubben fremover ville blive kr. 700,00 tilsammen, hvilket var billigere end året før.   
 
Det havde tidligere været kutyme, at bestyrelsesmedlemmerne ikke betalte kontingent til klubben, 
som tak for deres deltagelse arbejde i klubben. Bestyrelsen besluttede, at dette ikke fremover skulle 
være kutyme, men at bestyrelsen muligvis i stedet kunne modtage en flaske vin eller lignende som 
anerkendelse af arbejdsindsatsen.  
 
Ad 4 – Rallyafdelingen. 
Per gennemgik dette punkt. 
 
Der var planen at lave et åbent træningsløb den 1. marts 2009. Startgebyret ville være kr. 250,00, og 
der ville ikke blive givet præmier, idet der var tale om et træningsløb. Arrangementet ville blive lagt 
på DASUs hjemmeside. 
 
Endvidere ville rallyudvalget afholde en afdeling af Yokohama-mesterskabet, eventuelt i 
samarbejde med Brøndby (BMC) Per havde udarbejdet retningslinierne for afholdelse heraf, disse 
vedlægges som bilag, dog med den tilføjelse til punkt 8, at BMC sørger for kantinevogn og telt – 
OG bespisning af officials. Muligheden for afholdelse af et minirally i forbindelse med Yokohama 
blev drøftet, og fik stor opbakning. Rallyudvalget ville arbejde videre med dette.   
 
Der skulle afholdes 10 afdelinger af det lukkede klubrally-mesterskab. De ville alle blive søgt som 
kursusløb Datoerne fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside. Der var planlagt 5 teoriaftener, 
nemlig den 24. februar, 5. maj, 18. august 27. oktober og 8. december 2009. 
 
Der blev talt om afholdelse af ”Motorklubbens Dag 2009”. Det blev besluttet, at denne skulle ligge i 
efteråret 2009.  
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VAS skulle afvikle en afdeling af SM 2009. Datoen blev den 18. oktober 2009, med Jon og Rasmus 
som løbsledere.  
 
Med hensyn til mulige indkøb, blev det nævnt, at radioer var et stort ønske, idet dem klubben 
havde, ikke altid fungerede optimalt. 
 
Ad 5 – O-afdelingen. 
Erik orienterede om, at afdelingen skulle afvikle et SM-løb den 24. oktober 2009, men at der 
formentlig ikke ville blive afholdt tirsdagsløb i det kommende år. O-afdelingen ville gerne deltage i 
”Motorklubbens Dag”, men ønskede også, at denne blev afholdt i efteråret.  
 
Ad 6 – DASU-kurser. 
Følgende personer havde ønsket at komme på følgende kurser: 
 
OF 344: Jon, Rasmus bageren og Henriette. 
Follow-up OF 344; Bettina og Palle. 
OF 364: Morten og Christian 
Of 363: Palle 
 
Idet især kurset OF 344 var omkostningstungt, ca. kr. 2.900,00 pr. deltager, blev nødvendigheden 
heraf diskuteret, specielt set i lyset af den økonomiske situation i klubben. Endvidere blev det 
pointeret, at den kompetence, som deltagerne gerne skulle opnå, efterfølgende skulle udnyttes. Dog 
endes bestyrelsen om at sende deltagerne af sted.  
 
Ad 7 – Øvrige punkter. 
Årsfesten 2009. 
 
Det blev besluttet, at Jons far skulle stå for maden, ligesom han havde gjort ved Falken Finalen, 
hvor det havde været en succes.  
 
Herefter blev prisen for deltagelse diskuteret. I de forgående år havde prisen været kr. 50,00, 
velvidende, at dette ville give underskud. Dette var dog et bevidst valg, idet det var den generelle 
holdning, at en del af kontingentet til klubben også skulle gå til en hyggelig fest. Det blev dog 
besluttet, at prisen for deltagelse i 2009 ville blive kr. 100,00 pr. deltager for at minimere 
underskuddet.   
 
Datoen for afholdelse af festen blev fastsat til den 31. januar 2009 kl. 18:00. Bestyrelsen skulle 
mødes kl. 16:00. Jon og Carsten blev valgt som ansvarlige for afholdelse af festen.  
 
Endelig blev det besluttet, hvem der skulle modtage klubbens pokaler: 
 
Årets uheldigste: Børge i Ford Escord. 
Pokal for særlig indsats: Rasmus Carstensen. 
O-løbspokal: Bjarne Hansen 
KR-pokal: Louise Lunn og Henriette Juel Bruhn.  
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PS2-turnering: 
Per arbejdede på afholdelse af en PS2-turnering i månederne januar og februar. Der ville blive 3 
klasser; under 35, over 35 og ladies-cup. Turneringen ville finde sted på klubaftenerne.  
 
Herudover blev drøftet forskellige muligheder for arrangementer til temaer på klubaftener. 
Bestyrelsen ville arbejde videre hermed.  
 
Et langt bestyrelsesmøde blev herefter hævet.  
 
  
 
  


