
Referat af bestyrelsesmøde 2 / 2013 i Viking Auto Sport 

 

År 2013, tirsdag den 22. januar afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i klubbens lokaler på 
Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Kenneth Bebe, Per Sørensen, Helena Ravn, Steen Olsen og 
Henriette Juel Bruhn. 
 
Referatet af bestyrelsesmøde 1 blev godkendt og underskrevet. 
 
Carsten Kroman orienterede om, at girokontoen nu var lukket, således at man alene kunne indbetale til 
klubbens normale konto.  
 
Der var indtil videre 8 medlemmer, der havde indbetalt kontingent.  
 
Per Sørensen, Rallyformand, orienterede om, at det var blevet afholdt temaaften/kalenderaften den 15. 
januar 2013. På aftenen skulle de nye regler og datoer for KM 2013 drøftes og vedtages.  
 
Fremmødet var – kunne man fristes til at sige – som sædvanligt skuffende. Hermed en opfordring til at give 
mere møde i forbindelse med arrangementer, der har indflydelse på klubben. 
 
De nye regler for KM, herunder datoer, ville snarest blive lagt ud på hjemmesiden. 
 
Steen Olsen, O-formand, orienterede om den forestående turnering i O-løb, som skulle afvikles i 
samarbejde med Hedeland og Holbæk. Det var på tegnebrættet, at der skulle holdes 6 – 7 løb inden Sankt 
Hans. 
 
Løbene ville blive afviklet i C-klassen, som er begynderklassen, og således ville alle kunne deltage. Der ville 
blive opdelt i klasser både med og uden triptæller. Også en opfordring til rallykørerne og i særdeleshed 2. 
kørerne for at komme ud og prøve kræfter med O-sporten.  
 
Løbet Nordsjælland By Night var arrangeret og skulle afvikles den 21. marts 2013 med VAS som arrangør.  
 
Øvrigt; 
Der var modtaget en henvendelse fra Brian Klausen, som foreslog, at klubben skulle udstille ved byfesten i 
Gundsømagle. Bestyrelsen synes, at dette var en god idé, og besluttede at meddele dette retur til Brian 
Klausen samt aftalt de nærmere detaljer. 
 
I forbindelse med Bilmessen Biler I Bella, havde VAS søgt om en stand, og var blevet bevilliget en stand, 
som ville kunne huse 5 biler. Det blev aftalt, at der snarest skulle sendes yderligere information ud til 
klubbens medlemmer, herunder omkring eventuelle tilmeldinger m.v. 
 
Biler i Bella skulle afvikles den 21. – 24. marts, begge dage inklusive.  
 
Forskellige forslag til klubjakker blev drøftet, men endeligt valg, herunder omkring pris og betaling, blev 
ikke besluttet. 
 
Det var blevet undersøgt, om klubben kunne blive bevilliget en garage til materiale i stedet for det lille rum 
i kælderen. Brugerrådet for Pedersholm var blevet kontaktet i den forbindelse, men de var endnu ikke 
vendt tilbage. 



 
Kenneth Bebe så ud til at have styr på den forestående årsfest, der skulle afvikles den 26. januar 2013.  
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 19. februar 2013 kl. 19:30. 
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