Bestyrelsesmøde 5 i Viking Auto Sport 2014

!
År 2014, tirsdag den 29. april 2014 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i klubbens lokaler
på Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Carsten Kroman, Kim Egekær, Carsten Sværbæk og
Henriette Juel Bruhn.

!For mødet forelå følgende dagsorden:
! 1) Referent og underskrift af referat fra tidligere møde
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nyt fra formanden
Nyt fra kasseren
Nyt fra Rallyafdelingen
Nyt fra O-afdelingen
Nyt fra DASU
Opfølgning på opgaver
Eventuelt
Næste møde

!Ad 1 – Referent og underskrift af referat fra tidligere møde
Referatet af bestyrelsesmøde 3 blev godkendt og underskrevet. Henriette havde hængt i bremsen
med at få skrevet referatet, men lovede at prøve at gøre det bedre fremover.

!Der havde været et lille møde som nr. 4, men da ikke ret mange bestyrelsesmedlemmer deltog –
pga. meget kort varsel – var der ikke skrevet referat af dette. Det hasteindkaldte møde, der var
møde nr. 4, handlede om, at der havde været udfordringer med DASUs forsikringer, og dette skulle
bestyrelsen nå at drøfte inden årets første løb.

!Igangværende møde var således bestyrelsesmøde nr. 5.
!Ad 2 – Nyt fra formanden
Formanden var ikke mødt, hvorfor der intet var at berette ved dette møde
!Ad 3 – Nyt fra kasseren

90 medlemmer havde på dette tidpunkt meldt sig ind i klubben og havde betalt kontingent. Dette
blev betragtet som en fremgang i forhold til året tidligere.

!Carsten oplyste endvidere, at NEZ-løbet (orienteringsløb) havde givet et anslået overskud på kr.
8.500.
!Dertil kom, at den seneste afdeling af o-løb i veteranturneringen havde givet et overskud på kr.
600,00.
!Carsten Kroman oplyste endvidere, at kommunikationen på facebook omkring opdatering af
licenser virkede ret godt.
!Klubbens kassebeholdning var pr. d.d. kr. 108.414.
!Ad 4 – Nyt fra Rallyafdelingen
Henriette kunne oplyse, at der var afviklet et KM og et Viking Cup siden sidst. Disse var forløbet
godt og heldigvis uden skader.

!I forhold til de nye forsikringsregler fra DASU var det således, at der nu var en selvrisiko pr. skade
på kr. 6.000, hvoraf DASU betaler de første kr. 3.000 og deltageren skal betale de resterende kr.
3.000. Der var fra DASUs side skrevet ud til alle medlemmer om dette.

!Henriette ville undersøge, om klubben til en rimelig penge kunne tegne en forsikring mod
selvrisikoen.
!Derudover blev der i løbsudvalget arbejdet med det kommende SM i august samt klubrallyfinalen,
som klubben skulle afvikle.
!Ad 5 – Nyt fra O-afdelingen
Der var ikke repræsentanter fra O-afdelingen, hvorfor punktet udgik.
!Ad 6 – Nyt fra DASU
Formanden var ikke til stede, så det var uklart, om der var modtaget nyt fra DASU.
!Ad 7 – Opfølgning på opgaver
1) Opfølgning på, hvorledes Nicolaj får sin prøvecheflicens – intet nyt
2) HJB skal tjekke mails på medlemmerne – dette var gjort, og der manglede forbavsende få
mailadresser. Det blev aftalt, at HJB skulle indtaste og finde de manglende mails
3) HJB skal lave vejledning for kontingentbetaling – da der allerede var en vejledning for
sidste år, og da opdateringerne på facebook virkede fint, blev det besluttet ikke at lave en ny.
4) CK skal bestille dankort – intet nyt
5) Finde tilbud på visitkort og lave layout – det blev drøftet, hvad der skulle stå på visitkortene.
6) HJB finde tidligere flyer omkring klubben og evt. lave forslag til nyt layout – HJB havde
lavet et udkast baseret på en tidligere flyer. Forbedringer blev gennemgået. HJB ville
opdatere på den baggrund.
7) ETR skulle undersøge muligheden for opstilling af container på Pedersholm til materialer.
Overføres – intet nyt.

!Ad 8 – Eventuelt

Det blev besluttet, at klubben skulle have nye start/mål skilte, således at de ville opfylde
reglementet. Dette var et punkt, som ofte blev bemærket i dommerrapporterne, altså at vores start/
mål-skilte var uautoriserede. Kenneth Bebe havde indhentet tilbud, som blev godkendt med en
margin på +/- 15%.

!Det blev besluttet, at der skulle være videoaften hver den 1. tirsdag i måneden.
!
!Ad 9 – næste møde
Næste møde blev aftalt til den 27. maj 2014
!!
!________________________
________________________
________________________
Kenneth Bebe
Carsten Kroman
Carsten Sverbæk
!!
!________________________ ________________________
Kim Egekær
Henriette Juel Bruhn
!!
!!

