
Referat af Bestyrelsesmøde 2 i Viking Auto Sport. 
 
År 2009 tirsdag den 27. januar 2009 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport kl. 19:30. 
 
Tilstede var Per Sørensen, Rasmus Carstensen, Jon Aggestrup, Palle Bjørnsten, Carsten Kroman, 
Erik Rasmussen, Henriette Juel Bruhn 
 
For bestyrelsesmødet forelå følgende dagsorden: 
 

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

 
 
Ad 1 -protokol. 
Referatet for bestyrelsesmøde 1 blev godkendt med enkelte rettelser. Forinden bestyrelsesmødet, 
var det blev besluttet på mail, at bestyrelsens mødereferater skulle offentliggøres på klubbens 
hjemmeside. 
 
Henriette Juel Bruhn var referent. 
 
Ad 2 – Formanden   
 
Hjemmesiden. 
Palle oplyste, at der er mulighed for at oprette mailkonti for bestyrelsesmedlemmerne, således at der 
også kan afsendes mails fra …@vikingautosport.dk. Oprettelse af mailkonto skulle ske ved 
henvendelse til Erik Svendsen.  
 
Korrespondance: 
Ole Frederiksen har meldt sig ud.  
2 nye medlemmer havde efter anbefaling fra Jon Aggestrup henvendt sig vedrørende medlemskab  
– Carsten Kroman oplyste, at der var kommet yderligere henvendelser fra potentielle nye 
medlemmer pr. mail.  
 
Kontakt til Erhvervsskoler.  
Rasmus Carsten foreslog, at klubben skulle tage kontakt til forskellige erhvervsskoler og lignende 
for eventuelt at hverve nye medlemmer. Forslaget blev diskuteret, og herunder problematikken om 
hvorvidt klubben ville være gearet til at tage imod en stor del medlemmer. Dette kunne på sigt give 
afviklingsproblemer i forbindelse med de lukkede klubløb, hvis der ville ske en markant forøgelse 
af deltagere.  
 
Ydermere ville klubben formentlig få en del nye medlemmer fra bl.a. Slagelse og Vordingborg.  
 



Det blev besluttet at tage emnet igen op på et senere tidspunkt. 
 
Fælleskalender: 
Det var bestyrelsens indtryk, at fælleskalenderen på hjemmesiden fungerede fint. Det blev drøftet, 
hvilke arrangementer, der skulle optages i kalenderen. Om det kun skulle være arrangementer i 
VAS-regi eller også andre arrangementer. Det blev besluttet, at også arrangementer uden for VAS-
regi, der kunne være relevante for klubbens medlemmer, skulle optages. Per Sørensen og Erik 
Rasmussen ville krydse af på DASU’s kalender, hvilke arrangementer, der skulle optages.  
 
Ad 3 -Økonomi: 
 
Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et helt nyt regnskab for perioden november 2007 – 
oktober 2008.  
 
Det blev også besluttet, at hvert enkelt løb fremover skulle have sin egen note og indføres i 
regnskabet som note 1, 2, 3 osv.  De benævntes henholdsvis KR 1 (for klubrally) og O1 for 
orientering.  
 
Det blev også besluttet, at økonomien for samtlige løb skulle bogføres i den skabelon, som Palle 
Bjørnsten havde udarbejdet. 
 
Ad 4 - Rally-afdelingen: 
 
Yokohama. 
Ved sidste møde blev VAS’ udkast til retningslinier for afholdelse af en afdeling af Yokohama-
mesterskabet i samarbejde med BMC gennemgået. BMC havde nu haft lejlighed til gennemgå 
forslaget, og BMC var vendt tilbage med deres kommentarer hertil.  
 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig de fleste af punkterne, men der var enighed om, at BMC ikke både 
kunne få kr. 2.500,00 i løbsafgift OG at VAS selv skulle afholde udgiften til bespisning af officials. 
Det blev derfor besluttet at tilbyde BMC, at de får kr. 2.500,00 i løbsafgift mod gratis forplejning til 
officials.  
  
Derudover var fordelingen således, at VAS ville få overskuddet fra startgebyrerne, mens 
overskuddet fra kantinevogn ville tilfalde BMC. 
 
Klubmesterskab.  
Der havde været afholdt åben temaaften den 20. januar i klubben, hvor reglerne for det lukkede 
klubmesterskab var blevet drøftet – herunder retningslinierne for placering af teams i de forskellige 
divisioner. På temaaften var der umiddelbart mest stemning for inddeling efter seedning. 
 
Per Sørensen havde derfor lavet et kæmpe beregningsarbejde vedrørende seedning iht. DASUs 
regler for DM seedning. De øverste 50% skulle køre i 1. division og de nederste 50% i 2. division. 
Seedningslisten ville blive oprettet på hjemmesiden. Teams, der ikke var med på seedningslisten, 
enten fordi de ikke havde kørt i 2008, eller havde været medlemmer af andre klubber, ville blive 
placeret af rallyafdelingens formand. 
 
 



Ad 5 -O-afdelingen. 
 
O-afdelingen skulle afvikle en afdeling af SM den 31. oktober 2009, hvilket i øvrigt var samme 
dato, som Falken Finalen skulle afholdes. 
 
John og Erik Rasmussen havde været på kursus for at opfriske deres løbslederlicenser.  
 
Ad 6 – DASU. 
Der havde desværre været en del forvirring om, hvorledes det nye system med betaling og bestilling 
af licenser fungerede. Beklageligvis havde bestyrelsen meldt ud, at der alene skulle betales 
klubkontingent til VAS og gebyr for licens direkte til DASU. Dette viste sig ikke at være korrekt. 
Både grundgebyr for licens og klubkontingent skulle betales til VAS, hvorefter VAS registrerede 
medlemmerne hos DASU, og så skulle de enkelte medlemmer herefter selv bestille licensen på 
DASUs hjemmeside. 
 
Der var udsendt orientering herom ud til medlemmerne.  
  
Ad 7 – Øvrigt. 
 
Klubfest.  
Carsten Kroman og Jon Aggestrup havde helt styr på klubfesten, der afholdtes den 31. januar 2009. 
 
Diverse. 
Jon Aggestrup havde været i kontakt med StenløseCenteret, idet centeret havde et arrangement 
”Bilernes Dag” den 16. maj. StenløseCenteret var interesserede i, at VAS kunne udstille på denne 
dag, hvis vi havde noget at vise frem. Det blev foreslået at møde op med ca. 3 forskellige typer 
biler. Det blev foreslået at spørge Klostermann om han var interesseret i at møde op med sin BMW. 
 
Ad 8 – næste møde. 
Næste møde blev aftalt til 10. marts 2009 kl. 19:30. 
 
Dagsordenen var herefter udtømt og mødet blev hævet. 
 


