
 
 

Frederikssund, den 13.November 2012 
 
Referat af Generalforsamling Viking Auto Sport 2012 
 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Eventuelt 

 
 

Der var fremmødt 35 medlemmer. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Peter Petersen foreslås af bestyrelsen og takker for valget. 
Dirigenten konstaterede at generelforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne 
Punkt 2: Aflæggelse af beretning 
”Så er der gået et år mere, og vi er samlet igen. Velkommen. 
 
I januar måned blev jeg ramt af virussen Mononukleose og var syg og fraværende fra 
motorklubben fra januar til maj, og siden vi alle sidst sås, så er vores Viking Cup serie, der køres 
over 4 (der mangler stadig et) løb og hvor Henriette ved alle afdelinger har været løbsleder, har 
igen i år væres godt besøgt. Hvorvidt løbsudvalget vælger at fortsætte denne løbsserie i 2013 
vides ikke på nuværende tidspunkt. Men det virker som om at deltagerne er vilde med de 4 løb i 
serien. 3. afdeling væltede jo nærmest Frederiksværk, da Henning Thybring samtidig inviterede 
pressen og hele Krudtværkshalvøen. Flot!!  
 
Vores klubmesterskab har igen-igen i år været rigtig godt besøgt og pokalerne til de dygtigste og 
hurtigste uddeles som altid til den årlige fest der afholdes lørdag den 26. januar 2013. 
 
Standardbiler, uanset ccm. – klassede dæk    2 point-deltagere 
Standardbiler, uanset ccm. – frie dæk   11 point-deltagere 
Rallysynet/ombyggede, uanset ccm. – klassede dæk    3 point-deltagere   
Rallysynet/ombyggede, uanset ccm. – frie dæk  11 point-deltagere   
Debutanter, uanset ccm – frie dæk   16 point-deltagere 
 
Altså har 43 forskellige mandskaber været til start mod 44 i fjor. Igen en udvikling der gør en 
forskel og hvor en masse nye kørere prøver kræfter med rallysportens første disciplin.  
Tak til Per og hans løbsudvalg for disse flotte løb.  
 
Sjællandsmesterskabet i klubrally, har VAS vanen tro været vidt omkring. 
I klasse 1, er der en 4., 7. og en 8. plads  
I klasse 2, er der en 6. plads 
I klasse 3, er der en 2. og en 5. plads  
I klasse 4, er der ingen placeringer 



I klasse 5, er der en 1. plads til Clausens, en 5., 6. og en 9. plads 
I klasse 6, er der en 1. plads til Svendsen, en 2. 4. og en 7. plads 
I klasse 7, er der en 1. plads til Henriette, 4., 7. og en 12. plads   
 
DASU mesterskabet i Minirally, har VAS været repræsenteret af Per Sørensen og Birgitte 
Sørensen, der har kørt en samlet 4. plads hjem i gruppe E i deres BMW 120i og i 
Sjællandsmesterskabet blev de nummer 3.  
  
I samme disciplin har der været 2 meget alvorlige afkørsler med kun 14 dages mellemrum. Vores 
egne Kasper og Karsten Rasmussen kom virkelig grimt til skade under KOMO’s minirally i 
slutningen af september. Vi har alle - og gør det stadig - sendt gode tanker i deres retning. 
 
Danmarksmesterskabet i Rally, har VAS ikke været repræsenteret ordentligt i år, da vores lokale 
helte Rasmus Sørensen og Peter Egholms deltagelse blev delt i to perioder i 2012. Suzuki er 
blevet udskiftet med Peugeot til de 2 sidste afdelinger og jeg håber at de kommer fuldt tilbage på 
prøverne i næste sæson, da dansk rally har brug for deres deltagelse. Peugeot Sport Danmarks 
teamchef, er i hvert fald tilfreds   
 
I Yokohamamesterskabet har vi heller ingen placeringer at prale med i år. 
 
Vi har i O-afdelingen ikke haft den store aktivitet internt i klubben, men alligevel der er i denne 
sæson kommet et hold-DM til klubben. Som Henrik Jørgensen skrev på klubbens Face Book 
gruppe den 15/9: ”Så kørte Viking Auto Sport guldet hjem til hold DM! Flot kørt af Leon og 

Steen, Erik og John, Bjarne og Jan samt Steen og Henrik. Rimeligt suverænt endda, med 
sejr i C og sejr og en 3. i M”. Stort tillykke med det!  
 
Flere af klubbens medlemmer er nu også begyndt at se efter pålidelighedsløb og det helt nye Eco-
Rally. Sportsgrene som vi nok vil se blomstre i fremtiden. Leon Spigelhauer og hans co-driver 
vandt således Oresunds Rally 2012 generelt i en Kia. Tillykke til dem. 
 
Skærtorsdag afholdte VAS det årlige rallysprint, der unægtelig skabte en del debat, underen og 
stillede en masse spørgsmål før, under og efter løbet. Jeg er blevet fortalt, at de fremmødte 
deltagere og officials alle havde en dejlig dag og løbsledelsen blev hyldet med blomster. 
På baggrund af de erfaringer bestyrelsen gjorde sig til rallysprintet, besluttede en enig bestyrelse, 
at man ikke både kan sidde i bestyrelsen og løbsledelsen.  
 
For nyligt afholdte vi også et SM løb i klubrally hvor der var deltagelse helt ovre fra det mørke 
Jylland og den sjællandske elite. Her har jeg ladet mig fortælle, at deltagerne synes det var gode 
prøver og godt afviklet. Flot som altid! 
 
Jeg har i august 2012 meddelt bestyrelsen, at jeg trækker mig som formand og som medlem af 
bestyrelsen med virkning fra i dag. Denne generelforsamling er min 11. som medlem af VAS. Min 
7. generelforsamling i bestyrelsen og min 4. som formand. Men det bliver også den sidste med mig 
som formand for Viking Auto Sport i denne omgang. Jeg har ikke den fornødne tid og ej heller det 
krævede overskud. Derfor må stafetten gå videre til andre hænder. 
 
Derfor, kære medlem, nu skal du bruge din stemme og vælge nye medlemmer til din bestyrelse. 
Måske er det endda noget for dig? Viking Auto Sport har i år 113 medlemmer (4 mere end i fjor) og 
det må betyde at der også i fremtiden er brug for gode kræfter i Nordsjælland.  
 
Det var formandens beretning. 
Tak til bestyrelsen for mange gode år. 
Tak til medlemmerne for den tid i har valgt mig som jeres formand.  



 
 
 
Palle Bjørnsten 
Afgående formand, Viking Auto Sport. ” 
 
Punkt 3: Fremlæggelse af revideret regnskab 
Regnskabet var omdelt til de fremmødte. Carsten gennemgik regnskabet, der viser et samlet 
overskud på 21.043 kr. for 2011/2012 mod 20.599 kr. i 2010/2011. 
Hans Ole Funch stillede spørgsmål til posten Tab på kontingent. Carsten og Erik redegjorde for at 
beløbet var en forventet indbetaling af kontingenter i 2010/2011. De blev ikke indbetalt og vi har 
valgt at bogføre som tab. Der har også været enkelte fejloprettelser af medlemmer 
(hustand/passiv) 
Hans Ole Funch stillede spørgsmål til posten ”tilgodehavende Ganløse Hillclimb”. Det er ene alene 
at vi ikke har modtaget beløbet fra klubben. 
Der var ikke yderligere spørgsmål. 
 
Carsten fremlagde budget for 2012/2013.  
Per Sørensen kommenterede at budgettet ikke afspejlede resultatet for de tidligere år. Efter dialog 
blev budgettet fastholdt 
Punkt 4: Indkomne forslag 

Ingen 
Punkt 5: Valg af bestyrelse 

På valg er; 
Formand Palle Bjørnsten – modtager ikke genvalg 
O-formand Erik Rasmussen 
Rallyformand Per Sørensen. 
Bestyrelsesmedlem Bettina Thrane Poulsen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Henriette Juel Bruhn. 
 
Formandsposten opstillede kandidater: Erik Rasmussen og Henning Fabricius 

Formand Erik Rasmussen med 32 stemmer. Henning Fabricius 0 stemmer, 2 blanke. Erik 
Rasmussen er valgt som ny formand. 
 
Næstformand Jon Aggestrup trækker sig fra bestyrelsen. Der var ikke nogen opstillede 

kandidater. Henriette Juel Bruhn blev foreslået og takkede ja for valget som næstformand i 1 år. 
Kasser: Carsten Kromand (ej på valg) 
O-formand: Steen Olsen  blev valgt 
Rallyformand : Per Sørensen blev forestået og takkede for valget. 
Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bebe og Helene Ravn blev valgt. 

 
Punkt 6: Valg af suppleanter 

Kasper Rasmussen og Hans Ole Funch er på valg. Begge modtager genvalg og begge blev valgt. 
 
Punkt 7: Valg af 2 revisorer 

Kim Egekjær og Brian Klausen er på valg. Begge modtager genvalg og begge blev valgt. 
 
Punkt 8: Eventuelt 

Erik Rasmussen fremlagde kandidater til Repræsentantskabsmøde 2012. 
1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 sluppanter. 

Hans Mogens Jørgensen og Uffe Madsen indstilles som bestyrelsesmedlemmer og 
Egon Jørgensen og Peter Tornemann indstilles som slupplanter 

2. Valg til de opdelte udvalg 



a. Vejsport – VAS indstiller Ole Skov til formand  Michael Andersen indstilles  
b. Rallyudvalget – VAS indstiller Niels Jørn Larsen, Steen Andersen og Søren Dunn 

Andersen 
Der var en debat om hvem, der skulle indstilles til den sidste plads. Der blev 
foretaget afstemning mellem Niels Erik Jørgensen(5 stemmer) og Søren Dunn 
Andersen ( 10 stemmer) 19 blanke stemmer. 

3. Valg til Amatør og ordensudvalget. VAS holder sig til DASUs indstillinger. 
 
Henriette Juel Bruhn roste klubbens medlemmer for indsatsen sidste år. 
Der mangler folk til prøvepasning i KOA på lørdag. 
Viking Cup lørdag d. 24.november mangler også folk. Henvendelse Henriette 
 
Dialog om prøvemandskab til DM Rally. VAS vil samle officials på en liste, så erfaringen i at afvikle 
rally prøver samles og udbredes i VAS. Palle tilbyder at lave et mini kursus om sikkerhed, hvem-
gør-hvad og alt andet omkring opsætning og afvikling af rallyprøver. 
 
Carsten Sverbæk meldte sig som ny webmarster 


