
Referat af bestyrelsesmøde 6 år 2010 i Viking Auto Sport 
 

Tirsdag den 15. juni 2010 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 6 i 2010 i Viking Auto Sport i klubbens 
lokaler på Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Erik Rasmussen, Jon Aggestrup, Palle 
Bjørnsten og Henriette Juel Bruhn.  
 
For bestyrelsesmødet forelå følgende dagsorden: 
 

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

 
Ad 1 – Protokol 
Referatet af bestyrelsesmøde 5 blev godkendt og underskrevet og indsat i protokollen. 
 
Henriette Juel Bruhn blev udpeget som referent. 
 
Ad 2 – Formanden 
Palle Bjørnsten orienterede om, at han ville følge op på førstehjælpskurset efter sommerferien.1 
 
Funktionen på hjemmesiden, hvor man kan melde sig ind elektronisk virker nu. 
 
Ad 3 – Økonomi 
Carsten Kromann kunne oplyse, at økonomien så nogenlunde ud og nu kan udgifterne bære sig selv 
uden at tage af overskuddet fra afvikling af løb.  
 
Der var 2 medlemmer, der skyldte kontingent, ellers så det også fint ud på den front. 
 
Ad 4 – Rallyafdelingen 
Per Sørensen var ikke til mødet, men så vidt vidstes, havde der ikke været udgifter eller indtægter 
siden sidste bestyrelsesmøde – udover, at HMS havde afregnet honorar for hjælpen til Ganløse Hill 
Climb. 
 
Carsten Kromann vil prøve at kontakte Q8 vedrørende sponsorat til Viking Cup.2 
 
Ad 5 – O-afdelingen 
Erik Rasmussen oplyste, at O-afdelingen skulle holde en afdeling af DM og af SM i 2011. 
 
Ad 6 – DASU 
Klubben var stadig i drøftelser med DASU vedrørende det nye tilmeldingssystem til løb. Når dette 
var helt afklaret, ville der blive givet information på hjemmesiden. 
                                                 
1 PB følge op førstehjælpskursus. 
2 CK søge spnsorat hos Q8 til Viking Cup. 



 
Ad 7 – Øvrigt 
Forskellige idéer til tiltag i klubben blev drøftet – herunder sommerfesten, træningsdag og 
forskellige temaaftner.  
 
Ad 8 – Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 17. august 2010.  
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