Referat af bestyrelsesmøde 1 år 2012/2013 i Viking Auto Sport

Tirsdag 11. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde nr. 1 2012/2013 i Viking Auto Sport i klubbens
lokaler på Pedersholm. Til stede var; Per Sørensen, Erik Rasmussen, Carsten Kroman, Helena Ravn,
Kenneth Bebe og Henriette Juel Bruhn.
For bestyrelsesmødet forelå følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Protokol
Formanden
Økonomi
R-afdelingen
O-afdelingen
DASU
Øvrigt
Næste møde.

Ad 1 – Protokol
Dette var det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og det kunne konstateres, at som nye
bestyrelsesmedlemmer var Helena Ravn og Kenneth Bebe blevet valgt, og som formand for O-afdelingen var
Steen Olsen blevet valgt. Velkommen til de nye medlemmer. Derudover var Erik Rasmussen blevet valgt
som klubbens formand.
Henriette Juel Bruhn blev udpeget til referent.
Referatet af generalforsamlingen 2012 var tidligere blevet godkendt pr. mail og lagt ud på hjemmesiden.
Ad 2 – Formanden.
Erik Rasmussen orienterede om hvorledes DASUs repræsentantskabsmøde var forløbet. DASUs bestyrelse
havde fået kritik for håndteringen af såvel implementeringen af det nye medlemssystem, som for
budgetoverskridelsen i den anledning.
Endvidere kunne det konstateres, at DASU kom ud af året 2011/2012 med et underskud på kr. 321.000,00,
hvilket ikke var tilfredsstillende. DASU havde endvidere udtrykt, at det var et stigende problem med det
faldende medlemstal, hvorfor der i 2013 skulle gøres en indsats for at knække denne negative kurve.
Det blev dog på repræsentantskabsmødet besluttet, at man ville fastholde priserne for licenserne.
For året 2012/2013 havde DASU budgetteret med et overskud på kr. 1.000,00.
Ad 3 – Økonomi
Da der ikke var opkrævet klubkontingent for 2013, var det ikke muligt at lave en opdateret medlemsliste.
Da vores girokonto alene var blevet brugt til indbetaling fra medlemmerne 3-4 gange, blev det besluttet at
lukke denne, da det kostede et årligt gebyr, som synes unødvendigt, når der næsten ikke bliver brugt. Såfremt
der var medlemmer, der ikke kunne indbetale kontingent på vores bankkonto, må vi hitte ud af, at de kan
betale kontant i klubben på tirsdagsaftner eller lignende.
Det blev besluttet at fastholde det årlige kontingent til klubben på samme niveau som sidste år.

Beløbene udgør derfor:
Medlemstype:
Aktivt medlem inkl. grundlicens
Aktivt husstandsmedlem inkl. grundlicens
Ungdomsmedlem (under 18 ved indmeldelse)
Passivt medlem uden grundlicens
Passivt husstandsmedlem uden grundlicens

til VAS
kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00
kr. 250,00

til DASU
kr. 450,00
kr. 225,00
kr. 225,00
kr. 225,00
kr. 45,00

Samlet beløb.
kr. 700,00
kr. 475,00
kr. 475,00
kr. 475,00
kr. 295,00

Ligesom de foregående år, skulle det samlede beløb for grundlicens og medlemskab af klubben, indbetales til
klubben, som herefter indbetaler grundlicensgebyret til DASU. Opgradering af grundlicens skulle – ligeledes
som de foregående år – ske ved direkte registrering og betaling til DASU.
Ad 4 – Rallyafdelingen
Per Sørensen kunne oplyse, at der var planlagt følgende løb i 2013:
Viking Cup 1
Rallysprint
Viking Cup 2
MiniRally
SM i klubrally
Viking Cup 3
Viking Cup 4

2. marts 2013
28. marts 2013
1. juni 2013
29. juni 2013
25. august 2013
14. september 2013
9. november 2013

Derudover skal afholdes vores afdelinger af klubmesterskabet/kursusløb. Disse datoer vil blive planlagt på
den kommende kalenderaften i klubben, som foreløbig er planlagt til den 15. januar 2013 i klubben.
Indkaldelse hertil vil blive fremsendt særskilt.
Vores materiel i form af stopure og radioer var blevet gennemgået og vi kunne godt trænge til lidt nyt. Det
blev derfor besluttet at indkøbe 10 nye radioer og 12 stopure.
Som materialeansvarlig blev Kenneth Bebe udpeget.
Det blev endvidere drøftet, at vi mangler plads til vores materiale i kælderen. Vi var tidligere af Pedersholms
vicevært blevet hvisket i øret, at vi måske kunne få en garage. Henriette ville kontakte den nye vicevært og
høre, om dette var muligt.
Det blev også drøftet, om der var behov for flere licenser som prøvechefer/løbsledere. Der blev dog ikke
truffet endelige beslutninger.
Ad 5 – O-afdeling
O-afdelingen havde fået ny formand, Steen Olsen. Velkommen til.
Da Steen ikke var til stede, kunne Erik Rasmussen berette, at O-afdelingen er indgået i samarbejde med
Holbæk og Hedeland om at afvikle en slags ”tirsdags-løb” i orientering. Foreløbig var planlagt 6 løb til
afvikling i februar/marts 2013.
Ad 6 – DASU
På DASUs hjemmeside blev annonceret med, at DASU havde fået en hel hal i Bella Center i forbindelse med
Biler i Bella i marts 2013. Datoerne var den 21. – 24. marts. DASU tilbyder derfor klubberne en gratis stand
på Biler i Bella.

Det blev aftalt, at undersøge detaljerne omkring udstillingen nærmere, samt at undersøge, hvordan
udstillingen falder sammen med løbskalenderen. Emnet ville herefter blive taget op på næstkommende møde,
men alle var dog enige om, at det umiddelbart var en god idé.
Ad 7 – Øvrigt
Den forestående årsfest blev drøftet. Årsfesten var planlagt til den 26. januar 2013 på Græse Gl. Skole. Til
festudvalget blev udpeget Kenneth Bebe og Carsten Kroman.
Endvidere blev modtagerne af årets priser valgt.
Det blev besluttet at købe julegaver til lodsejerne, i år i form af chokoladesække. Henriette ville sørge for at
bestille 70 lodsejergaver.
Kenneth Bebe havde en række forslag til drøftelse.
Kenneth havde forslag om, at vi skulle have en velkomstfolder til nye medlemmer, som beskriver lidt om
klubben, samt hvem man kan kontakte, med forskellige spørgsmål. Klubben har en lille slags folder, som
måske kunne bruges som inspiration.
I forlængelse heraf blev det foreslået, at det blev sat i system, at nye medlemmer fik en slags mentor, som
hjælper dem i gang og med de praktiske ting i forbindelse med løb.
Kenneth forslog endvidere, at vi skulle have en form for idépostkasse på hjemmesiden. Det blev aftalt at
undersøge, om dette var teknisk muligt, men ellers kan eller bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresse læses
på hjemmesiden, og disse kan bruges til fremsendelse af eventuelle gode forslag.
Endelig foreslog Kenneth, at vi skulle undersøge mulighederne for et samarbejde med nærliggende
bed&breakfast’s omkring eventuelle rabatordninger for deltagere langvejs fra. Da bed&breakfast i forvejen
er rimelig billige, blev det aftalt, at det skulle overvejes, om der overhovedet var et behov for dette.
Ad 8 – Næste møde.
Næste møde blev aftalt til den 22. januar 2013 kl. 19:30.
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