Referat af bestyrelsesmøde 1 / 2014 i Viking Auto Sport

År 2013, torsdag den 19. december afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport hos Carsten og Marianne
Sverbæk. Til stede var; Carsten Kroman, Kenneth Bebe, Erik Rasmussen, Carsten Sverbæk, Steen Olsen, Kim
Egekjær og Henriette Juel Bruhn.
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Velkommen til nye medlemmer
Referent
Fordeling af opgaver
Nyt fra formanden
Nyt fra kasseren
a) Er faktura til RallyResult betalt?
b) Kontingent 2014
Nyt Rallyafdelingen
a) Nyt løbsudvalg
b) Der er afholdt kursus
c) Antal løb til næste år
d) KlubRallyfinalen
e) Kalendermøde
Nyt fra O-afdelingen
a) Henvendelse fra Henrik vedrørende NEZ løb
Nyt fra DASU
Eventuelt
a) Årsfesten
b) Julegaver
Næste møde

Ad 1) Velkomst til nye medlemmer
Der blev budt velkommen til Kim Egekjær og Carsten Sverbæk, som var blevet valgt ind i bestyrelsen på
generalforsamlingen.
Per Sørensen og Helena Ravn var trådt ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen.
Ad 2) Referat
Henriette blev valgt som referent.
Ad 3) Fordeling af opgaver i bestyrelsen
Det blev aftalt, at Henriette fremover skulle stå for indkaldelse til bestyrelsesmøder og udsendelse af
dagsorden.
Carsten Sverbæk ville fremover stå for kalender og besvarelse og koordinering af henvendelser til
bestyrelsens postkassemail.
Bestyrelsens sammensætning er således:

Formand: Erik T. Rasmussen
Næstformand: Kenneth Bebe
Kasserer: Carsten Kroman
Ansvarlig for kalender og bestyrelsespostkasse og webmaster: Carsten Sverbæk
O-formand: Steen Olsen
R-formand: Henriette Juel Bruhn
Bestyrelsesmedlem: Kim Egekjær
Erik Rasmussen ville undersøge, om klubben kunne få tilladelse til at opstille en container på Pedersholm til
opbevaring af vores afspærringsudstyr.
Ad 4) Ny fra formanden
Erik kunne berette om, hvad der var forløbet på repræsentantskabsmødet i DASU. Af væsentligste forhold
var, at det blev oplyst, at løbsafgifterne for rally ville stige, og endvidere ville licenserne. Stigningen ville
primært blive pålignet rallysektionen, da man fra DASUs side mener, at de store stigninger skyldes
ulykkerne, der skete i 2012. Man skal måske i den sammenhæng også huske, at der også skete tragiske
uheld i banesport, og også en med dødeligt udfald. Men det synes at være opfattelsen, at det er rally, der
er årsag til stigningerne, hvorfor licenser og løbsafgifter for denne sektion ville stige mest.
Endvidere ville O-sporten fremover blive pålagt løbsafgift, hvilket ikke tidligere havde været tilfældet.
Fremover ville der bliver opkrævet kr. 25 i vejafgift pr. deltager.
DASUs præsident CC Hansen havde valgt at trække sig fra posten, idet han er far til Ture Hansen, der blev
udnævnt til sekretariatschef for DASU (hvilket svarer til direktør). Der blev ikke valgt en ny præsident for
DASU, så posten er ledig ind til næste repræsentantskabsmøde.
Ad 5) Nyt fra Kasseren Carsten Kroman
a) Der havde været et ærgerligt hængeparti i forhold til RallyResult, idet det havde vist sig, at
fakturaen for rallysprintet i påsken ikke var blevet betalt i forbindelse med afregning af løbet.
Fakturaen var nu betalt af Carsten Kroman, og RallyResult havde fået en undskyldning.
b) DASU havde tidligere meldt de nye kontingentpriser ud på hjemmesiden, men disse var
efterfølgende fjernet igen. De endelige kontingentpriser til DASU kendtes derfor ikke. Men det blev
besluttet, at det samlede kontingent skulle forblive uændret på kr. 700,00 for et aktivt medlem. Det
beløb, der tilfalder klubben, ville så blot blive mindre, svarende til stigningen i prisen for DASUkontingentet. Så snart de nye priser blev kendte, ville bestyrelsen udsende opkrævninger.
Ad 6) Nyt fra Rallyafdelingen
a) Henriette var blevet valgt til formand for Rallyafdelingen på generalforsamlingen, da Per Sørensen
efter mange års tro tjeneste, havde valgt at trække sig. Der var endnu ikke nedsat et løbsudvalg, og
retningslinjerne for dette blev drøftet på opfordring af Henriette.
b) Per Sørensen havde afholdt 354-kursus (prøvechefer), og der havde været 6 deltagere.
c) Det blev drøftet, om man skulle skære ned på antallet af løb i 2014, da det måske havde været lidt
svært at skaffe prøvefolk i 2013. Henriette var dog af den opfattelse, at dette måske ikke var
nødvendigt, idet løbsudvalget formentlig ville blive tilført nye kræfter, og da der blev arbejdet på

nye officialregler. Endvidere var KM-løbene noget, som gjorde VAS til noget særligt, og det ville
være ærgerligt at skære ned på det. Bestyrelsen tilsluttede sig den opfattelse, forudsat, at
løbsledelsen mente, at man kunne magte opgaven.
Endvidere blev det drøftet, om klubben skulle afvikle et rallysprint i 2014. Men henset til den
manglende deltagertilslutning de foregående år, og da der havde været udfordringer organisatorisk
også de foregående år, var der enighed om, at klubben ikke skulle afvikle et rallysprint. Dog blev
muligheden for et klubrallylightsprint drøftet, og dette var der positiv stemning for.
d) DASUs nye ansvarlige for klubrally – Peter Kiil – havde rettet henvendelse til klubben og forespurgt,
om VAS ville stå for afviklingen af klubrallyfinalen for 2014. Efter drøftelser og overvejelser om,
hvorvidt der var kræfter til det, blev det besluttet at sige ja til DASU. Dette også baseret på, at der
var opbakning fra den samlede bestyrelse i forhold til at give et nap med.
e) Kalenderaftenen skulle afholdes den 21. januar 2014. Forskellige løsninger omkring officials blev
drøftet, særligt en løsning med, at alle KM-løb skulle være dækket ind med officials inden
sæsonstart. Hvis ikke holdene meldte sig frivilligt inden udløbet af en given dato, ville holdet blive
tildelt en dato af løbsudvalget.
I forhold til officialslicenser, var det er stort ønske, at Henriette fik en 324-licens, hvilken giver mulighed for
afvikling af sprint og teorikurser. Da Henriette havde afholdt mange kurser på MetalRally-ture, blev det
besluttet at ansøge DASU om en administrativ godkendelse til at afvikle kurser.
Ad 7) Nyt fra O-afdelingen
Steen Olsen orienterede om 2014 ville blive et aktivt O-år. Der var allerede planlagt mange løb.
a) Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra Henrik fra O-afdelingen. Henvendelse gik på, om
bestyrelsen ville sørge for, at Pedersholm i forbindelse med et NEZ-løb i april, blev holdt åben i et
tidsrum frem til ca. kl. 2 om natten, herunder opstille borde m.v. i salen og forestå oprydning m.v.
Og endvidere om bestyrelsen kunne sørge for, at der ville være mad til deltagere, officials, presse,
dommere m.v. Klubben ville så få overskuddet fra madsalget. Hvis ikke bestyrelsen ville forestår
eller finde medlemmer til at forestå opgaven, ville Henrik forsøge at udlicitere til eventuelt en
forening.
Det var tidligere forsøgt at bestyrelsen forestod arrangementet på Pedersholm, hvor Henriette og
Birgitte Sørensen lavede mad i 4-5 timer, stod for indkøb osv. Et kæmpe arbejde, der gav kr. 536 til
klubbens kasse.
Baseret på ovennævnte, og på, at man bør bruge ressourcerne bedst muligt, og dette var efter
bestyrelsens opfattelse på selve løbsafviklingen og ikke på madlavning, blev det besluttet at takke
venligt nej-tak til henvendelsen.
Ad 8) Nyt fra DASU
Der var ikke yderligere under dette punkt.
Ad 9) Eventuelt
a) Årsfesten: Det blev besluttet at årsfesten skulle afholdes den 8. februar 2014 på Græse Gamle
Skole. Carsten K ville booke lokalerne. I festudvalget kom Kenneth, Erik og Henriette.

b) Med hensyn til julegaver, var det efterhånden lidt for sent at nå det inden jul.
Det blev derfor besluttet at købe nytårsgaver til lodsejerne. Forskellige muligheder var blevet
undersøgt, og det blev besluttet at indkøbe guldæsker fra Anton Berg. Disse var i øvrigt på tilbud til
kr. 89 stykket.

Ad 9) Næste møde
Næste møde blev aftalt til den 14. januar 2014

____________________
Erik Rasmussen

____________________
Carsten Sverbæk

____________________
Kenneth Bebe

____________________
Steen Olsen

____________________
Carsten Kroman

____________________
Henriette Juel Bruhn

____________________
Kim Egekjær

