Referat af bestyrelsesmøde 2 / 2014 i Viking Auto Sport

År 2014, tirsdag den 14. januar afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i klubbens lokaler på
Pedersholm. Til stede var; Carsten Kroman, Kenneth Bebe, Erik Rasmussen, Carsten Sverbæk, Steen Olsen
og Henriette Juel Bruhn.
Kim Egekjær havde meldt afbud pga. arbejde.
Dagsorden
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Referent og underskrift af seneste referat
Nyt fra formanden
Nyt fra kasseren
Nyt Rallyafdelingen
a) Forsikringer
b) Status på kurser
Nyt fra O-afdelingen
Nyt fra DASU
Eventuelt
a) Årsfesten
b) Nominering til pokaler
Opfølgning på opgaver
Næste møde

Ad 1) Referat og referent
Henriette blev referent, og måtte med beklagelse meddele, at referatet af det første bestyrelsesmøde
endnu ikke var skrevet, så der var ikke noget at godkende og underskrive.
Ad 2) Ny fra formanden
Erik havde modtaget licenskort til de, der havde deltaget i kurset til 354-licens. Dog var der ikke modtaget
licenskort til Nicolaj, Clausens svigersøn. Dette skyldtes formentlig, at Nicolaj ikke havde licens i DASU.
Dette er jo heller ikke nødvendigt for at være official. Henriette ville undersøge, hvorledes dette kunne
håndteres.
Ad 3) Nyt fra Kasseren Carsten Kroman
Da året lige var begyndt, og da opkrævningerne endnu ikke var udsendt, havde kun et medlem betalt
kontingent – da han skulle køre løb i januar 2014.
Det var blevet besluttet at fastholde kontingentet uændret i forhold til 2013. Og de nye priser fra DASU var
nu blevet offentliggjorte. Det blev derfor aftalt, at Henriette skulle udsende opkrævningerne. Det blev
drøftet, om man stadig skulle udsende opkrævninger med post, idet dette var en omkostning. Indtil videre
blev det besluttet, at de ville blive udsendt i år, og eventuelt ville opkrævning alene blive sendt pr. mail til
næste år.
Endvidere blev det drøftet, at bestyrelsen endnu en gang skulle udarbejde en procedure for det med
licenser og betaling, idet det stadig voldte problemer. Proceduren skulle lægges ud på hjemmesiden.

Carsten K havde indkøbt chokolade til lodsejerne, og dette var også blevet uddelt. Det var dog blevet lidt
dyrere end beregnet, idet vi ikke kunne få alle kasserne på tilbud.
Ad 4) Nyt fra Rallyafdelingen
Henriette oplyste, at der endnu ikke var sammensat den endelige rallyafdeling, men indtil videre bestod
den af Henriette og Kenneth Bebe.
a) I forhold til forsikringsskader var der stadig et udestående omkring AutoOpbyggen, som desværre
var blevet påført en skade ved det sidste Viking Cup i 2013. Desværre havde det vist sig, at DASUs
forsikring ikke fungerede, som den plejede. Skaden var derfor blevet afvist af forsikringsselskabet.
Henriette var i nær dialog med DASU omkring dette problem, som DASU arbejder hårdt på at løse.
Det blev dog ind til videre aftalt, at klubben iværksatte udbedring af skaden og i første omgang
lægger ud, ind til der kommer en afklaring fra DASU.
b) Status på kurserne var, at Per Sørensen havde afviklet 354-kursus i klubben og vi havde på den
konto fået 6 nye prøvechefer. Kenneth Bebe havde været på 345-kursus, hvilket dog meget minder
om 354-kurset, hvorfor berettigelsen kunne diskuteres. Men det er et krav, at man har 345-kurset,
før man kan deltage i 344 (løbsleder), og Kenneth havde også været på løbslederkursus og havde
bestået. Det blev besluttet at samle op omkring licenserne til teknisk kontrol, og høre, hvem der
skulle have follow-up. Kenneth var ansvarlig for den opgave. Herefter vurderedes det, at der ikke
var behov for yderligere kurser.
Endvidere blev kalenderaftenen drøftet, samt bestyrelsens holdning til, hvilke løb, der skulle køres.
Ad 5) Nyt fra O-afdelingen
Steen Olsen orienterede om, at de første 5 løb i veteranturneringen var tilrettelagt.
Viking Auto Sport skulle afholde det første den 16. marts 2014.
Steen kunne endvidere oplyse, at den vejafgift, som DASU havde besluttet skulle pålignes som løbsafgift på
kr. 25,00 pr. deltager, ikke ville blive opkrævet til veteranturneringen, idet denne kunne betragtes som
træningsløb.
I veteranturneringen blev nu indført en ny klasse MD, idet debutantdeltagere fra sidste år ikke længere
kunne køre i begynderklassen. Men dette medførte umiddelbart ikke det store besvær.
DASU ville afholde kursus den 9. februar 2014 i et tegneprogram. Deltagelse heri kostede kr. 350,00 og
Steen spurgte, om det var ok, at tilmelde et par folk til dette. Dette godkendte bestyrelsen naturligvis.
Ad 6) Nyt fra DASU
Der var ikke yderligere under dette punkt.
Ad 7) Eventuelt
a) Årsfesten: Desværre var det ikke muligt at få Græse Gamle Skole på nogen af de datoer, som var
bragt i spil for årsfesten. Det blev derfor besluttet, at årsfesten skulle afholdes den 8. februar 2014 i
salen på Pedersholm. Det blev aftalt, at Henriette skulle booke salen den 8. februar og den 9. (til
oprydning). Endvidere blev det aftalt, at Henriette skulle lave udkast til tillægsregler for årsfesten.
b) Det blev besluttet, hvem der skulle tildeles titlerne til vandrerpokalerne; Årets uheldigste, En særlig
indsats for klubben, Klubrallypokalen, Rallypokalen og O-pokalen. Dette ville blive offentliggjort ved
årsfesten.

Det blev endvidere drøftet, at det ville være en fordel, om klubben havde en pr-ansvarlig. Der var stemning
for at arbejde videre med dette.
Ad 8) Opfølgning på opgaver
Carsten Kroman havde undersøgt, hvad det ville koste at leje en container, hvor vi kunne have vores
afspærringsmateriale, idet det efterhånden kneb med pladsen i kælderen. Men da vi stadig ikke havde fået
afklaret, om vi kunne få tilladelse til at stille den op, blev det besluttet at afvente yderligere drøftelse heraf,
indtil dette var afgjort.
Ad 9) Næste møde
Næste møde blev aftalt til den 4. februar 2014

____________________
Erik Rasmussen

____________________
Carsten Sverbæk

____________________
Kenneth Bebe

____________________
Steen Olsen

____________________
Carsten Kroman

____________________
Henriette Juel Bruhn

OPGAVER TIL OPFØLGNING:
1) HJB undersøger, hvorledes Nicolaj får sin 354-licens
2) HJB udsender opkrævninger af kontingent
3) HJB udarbejder skriftlig procedure for åbning af licenser
4) KB samler op på de tekniske licenser
5) HJB skal booke salen til årsfesten
6) HJB skal lave udkast til tillægsregler for årsfesten
7) ETR undersøger mulighed for container, der placeres på Pedersholm

